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;:CÂMARA DOS DEPUTADOS

----------- SUMÁRIO

1 - ATA DA 95- SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 1- SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51- LI;GISLATURA, EM 9 DE
JUNHO DE 1999.

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

anterior
111 - Leitura do expediente

MENSAGENS

Nll 763/99 - Do Poder Executivo, solicitando
aos membros do Congresso Nacional, a retirada
do PL nIl 3.816/97. 26821

Nll 766/99 - Do Pod!'lrExecutivo, submeten
do à apreciação dos membros do Congresso Na
cional, o ato constante da Portaria nll 188, de
3-8-99, que renova permis!!ão à Rádio Antártida
FM Ltda., para explorar serviÇo de radiodifusão
sonora em freqOência modulada, na cidade de
Itabira, Estado de Minas Gerais. 26822

OFIcIOS' .

Nll 465199 - Do Senhor Senador Casildo
Maldaner, Primeiro-Secretário, em exercicio do
Senado Federal, encaminhando'a fim de ser sub
metido à revisão da Câmara dos Deputados, Pro
jeto de Lei do Senado nll 78/99 (PL nll 1166/99 na
Câmara dos Deputados) ,............................. 26823

Nll 629/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, re
tomando ao Deputado Hermes Parcianello, a
PEC de sua autoria que'"dispOe sobre a desin
compatibilização dos Governadores de Estado e
Prefeitos que concorrem à reeleição·, por não
conter número mínimo de assinaturas indicado no
inciso I, art. 201, do Regimento Interno. 26830

Nll 932199 - Do Senhor Deputado Aécio Ne
ves, Líder do PSDB, indicando o Deputado Rafael
Guerra para integrar a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer à PEC nll 89-A/95. 26830

Nll 939199 - Do Senhor Deputado Aécio Ne-
ves, Líder do PSDB, solicitando a substituição do
Deputado Marcio Fortes pelo Deputado Zenaldo
Coutinho no cargo de Vice-Líder do referido Partido. 26830

Nll 815199 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, encaminhando a re
lação dos Deputados do PMDB que comporão a

Comissão Especial destinada a examinar o PL
nll 634175. 26830

Nll 582199 - Do Senhor Deputado Augusto
Nardes, Presidente em exercício da Comissão
de Agricultura e Política Rural, comunicando
que a referida Comissão aprovou o parecer con-
trário do Relator, ao PL nll4.729/98. 26830

Nll 474/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando a PEC nll 190/94 e as de nlls 191/94 e
291/95, apensadas............................................... 26830

Nll 486/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando o Oficio 575-P/96 do Supremo Tribunal
Federal. .:.................................. 26830

Nll 273/99 - Da Senhora Deputada Maria
Elvira, Presidenta da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando a rejeição do
Pl. nll4.903/99. 26831

Nll 198199 - Da Senhora Deputada Veda
Crusius, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comis-
são opinou pela inadequação financeira e orça
mentária do PL nll2.084I96, e dos seus apensos. 26831

Nll 202/99 - Da Senhora Deputada Veda
Crusius, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comissão
concluiu pela prejudicialidade do PL nll1.214195.... 26831

Nll 206/99 - Da Senhora Deputada Veda
Crusius, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comis-
são concluiu pela inadequação financeira e orça
mentária do PL nll3.463192, e de seus apensos... 26831

Nll 50/99 - Do Senhor Deputado ~nio Bac
ci, Presidente em exercício da Comissão de Se
guridade Social e Família, comunicando que a
referida Comissão apreciou o PL nIl 4.170/98...... 26831

Nll 85/99 - Do Senhor Deputado Marcus
Vicente, Presidente em exercício da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, comunicando que a referida Comissão apre-
ciou o PL nIl 4.693-A/98........................................ 26831



26844

26843

26842

26841

26841

Projeto de Lei n2 999, de 1999 (Do Sr. Ro
naldo Vasconcellos) - Dispõe sobre a concessão
de condições especiais de crédito para empresas
que investirem na redução e tratamento de resí-
duos poluentes .

Projeto de Lei n2 1.004, de 1999 (Do Sr.
Glycon Terra Pinto) - Altera a Lei n2 9.294, de
1996, proibindo o uso de produto fumígero em
aeroporto e a oferta e o consumo de bebidas al
coólicas em aeronaves e veículos de transporte
coletivo .

Projeto de Lei n2 1.007, de 1999 (Do Sr.
Eber Silva)- Altera a Lei n29.478, de 6 de agosto
de 1997, dispondo sobre a política energética na
cional e as atividades relativas ao monopólio do
petróleo .

Projeto de Lei n2 1.009, de 1999 ( Do Sr.
Enio Bacci) - Autoriza a entrada de pessoas os
tomizadas pela porta dianteira dos veículos de
transporte coletivo e dá outras providências. ......

Projeto de Lei n2 1.015, de 1999 (Do Sr.
Milton Monti) - Estabelece limites de peso bruto
total e peso bruto transmitido por eixos de veícu-
los de transporte de cargas , .

26835

26834

26834

26833

26833

26832

26832

Projeto de Lei n2 975, de 1999 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Obriga os Centros de Ha
bilitação de Condutores - CHC, a adaptarem dez
por cento de sua frota para o aprendizado de

Projeto de Lei n2 968, de 1999 (Do Sr. Cu
nha Bueno) - Possibilita a utilização de recursos
do FGTS, pelos_trabalhadores titulares de contas
desse fundo, na compra de ações do Banco do
Brasil quando da sua privatização no contexto do
Programa Nacional de Desestatização .

Projeto de Lei n2 969, de 1999 (Do Sr. Mar
cos de Jesus) - Altera a Lei n2 7.498, de 25 de
junho de 1986, para dispor sobre a jomada de
trabalho dos enfermeiros, técnicos de enferma-
gem e auxiliares de enfermagem ..

Projeto de Lei n2 972., de 1999 (Do Sr. Ivan
Paixão) - Acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei
n2 9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo
sobre a transferência voluntária de recursos em
ano eleitoral. ..

[

REQUERIMENTO
- Da Senhora peputada Lídia Quinan, re

querendo o desarquivamento dos projetos que
relaciona .

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei n2 960, de 1999 (Do Sr.

Almeida de Jesus) - Dá preferência de tramita
ção na Justiça nos Municípios, Estados e na es
fera Federal aos procedimentos judiciais em que
fique como parte pessoa física com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, beneficiária ju-
diciária gratuita ..

Projeto de Lei n2 961, de 1999 (Do Sr. Chi
co da Princesa) - Dispõe sobre a realização de
sorteios de prognósticos pela Caixa Econômica
Federal. .

Projeto de Lei n2 964, de 1999 (Do Sr.Luiz
Bittencourt) - Modifica a Lei n2 9.294, de 1996,
proibindo a oferta e a ingestão de bebidas alcoó
licas em aeronaves e veículos de transporte co-
letivo .

26806 Quinta-feira 10 cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1999

N2 67/99 - Do Senhor Deputado Marcelo pessoas portadoras de deficiência física e dá ou-
Teixeira, Presidente da Comissão de Viação e tras providências. 26836
Transportes, comunicando que a referida Comis- P . t d L' o 977 d ( •

- .. PL _o 150/6 rOje o e el n- ,e 1999 Do Sr. Edi-sao rejeitou o ,.- 9. 26831 A d' ) D' - b . . .son n nno - ISpoe so re o adicionai de msa-
N2 2199 - Da Senhora Deputada Celcita Pi- lubridade para carteiros. 26836

nheiro, Presidenta da Comissão Parlamentar de .. .
Inquérito destina a apurar o desperdício de ali- . ~rojeto d? L~I n2 979, de ~999 ~Do Sr. Oh-
mentos do período dos Governos imediatamente velra Filho) - Dls~oe ~obre a obng~tonedade das
anteriores ao Presidente Fernando Henrique empresas de ônibus mterestaduals concederem
Cardoso, comunicando a instalação da referida desconto de 30~0 no val~r total dos bilhetes de
Comissão e a eleição do Presidente e dos Vi- passagens para Idosos aCima de 65 anos. 26837

ce-Presidentes....................................................... 26832 Projeto de Lei n2 982, de 1999 (Do Sr. Dr.
Rosinha) - Dispõe sobre a posse, o porte e a
aquisição de armas de fogo. 26838

Projeto de Lei n2 986, de 1999 (Do Sr.
Osvaldo Biolchi) - Dá nova redação ao art. 72 da
Lei n2 9.732, de 11 de dezembro de 1998............. 26838

Projeto de Lei n2 987, de 1999 (Do Sr.
Mendes Ribeiro Filho) - Dispõe sobre a função
redistributiva em matéria educacional no ensino
superior. 26839

Projeto de Lei n2 991, de 1999 (Do Sr. Pa
dre Roque) - Regulamenta a instalação de bom
bas de auto-atendimento nos postos de abasteci-
mento de combustíveis e dá outras providências. 26839

Projeto de Lei n2 992, de 1999 (Do Sr. Jo
sué Bengtson) - Altera dispositivos do Código de
Processo Civil, referente à execução por quantia
certa contra devedor solvente. 26840
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cinco) anos na prática de todo e qualquer ato ou
diligência procedimental, acrescentando parágra-
fo único ao art. 154 do CPC. 26853

Projeto de Lei nll 1.047, de 1999 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Acrescenta item 211, à alí
nea a, do inciso li, § 1li, do art. 61, da Lei nll

9.503, de 9 de setembro de 1997.......................... 26854

Projeto de Lei nll 1.048, de 1999 (Do Sr.
Antônio Carlos Pannunzio) - Altera o § 3ll do art.
12 da Lei n1l 4.591, de 16 de dezembro de 1964
para reduzir multa no pagamento com atraso da~
despesas de condomínio....... 26855

Projeto de Lei nll 1.051, de 1999 (Do Sr.
José Carlos Vieira) - Acrescenta inciso ao art. 22
do Título VI "Do financiamento da seguridade so
cial", no Capítulo IV "Da contribuição da empre
sa", da Lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991 do
"Plano de Custeio da Previdência Social". 26855

IV - Pequeno Expediente
GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Carta da

Associação Bahiana de Imprensa - ABI e do Sin
dicato dos Jomalistas Profissionais da Bahia ao
Govemador César Borges, com denúncia de aten-
tados contra a liberdade da imprensa no Estado. .... 26862

PEDRO CHAVES (PMDB - GO) - Extinção
do segundo turno das eleições para Prefeitos
Municipais e Governadores de Estado. 26864

ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ) 
Caráter eminentemente político do atual sistema
de seleção e de nomeação dos integrantes dos
Tribunais Superiores. 26864

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Descum
primento, pelo Estado brasileiro, de suas funções
sociais. Inoportunidade do projeto de lei sobre
proibição da comer~alização de armas de fogo
no País. Conveniência de fixação da maioridade,
para efeitos penais, aos 16 anos. 26865

Projeto de Lei nll 1.019, de 1999 (Do Sr.
Cunha Bueno) - Possibilita a utilização de recur
sos do FGTS, pelos trabalhadores titulares de
contas desse fundo, na compra de ações da Cia.
Energética de São Paulo - CESP, quando da sua
privatização no contexto do Programa Nacional
de Desestatização. 26844

Projeto de Lei n1l 1.021, de 1999 (Do Sr.
Neiva Moreira) - Altera dispositivos da Lei nll
7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre
segurança para estabelecimentos financeiros
estabelece normas para constituição e funciona~
mento das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transporte de valores,
e dá outras providências. 26845

Projeto de Lei nll 1.025, de 1999 (Do Sr.
Eduardo Paes) - Cria o direito à passagem gra
tuita em ônibus intramunicipais ou que liguem
municípios de uma mesma região metropolitana
para alunos da rede pública de ensino.................. 26845

Projeto de Lei nll 1.027, de 1999 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Dispõe sobre a instituição e
delegação do servíço de transporte urbano e ro-
doviário de passageiros por veículos utilitários. .... 26846

Projeto de Lei nll 1.028, de 1999 (Do Sr.
Mattos Nascimento) - Estabelece que o uso de
armas de fogo é privativo de militares e de polici-

. ais, e dá outras providências. 26846

Projeto de Lei nll 1.035, de 1999 (Do Sr.
Chiquinho Feitosa) - Altera a lei nll 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a destina-
ção da arrecadação de multas de trânsito. 26847

Projeto de lei nll1.036, de 1999 (Do Sr. Léo
Alcântara) - altera o disposto nos arts. 126, 127,
e 129 da Lei nll 7.210, de 11 de julho de 1984 (
Lei de Execução Penal), para nela incluir o estu
do como forma de remição de parte do tempo de
execução da pena. 26848

Projeto de Lei nll 1.039, de 1999 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Estabelece a utilização da cabi-"
ne de segurança nos veículos de aluguel (Táxi). .. 26848

Projeto de Lei nll 1.040, de 1999 (Do Sr.
João Coser) - Dispõe sobre o desbloqueio dos
Serviços de Valor Adicionado. 26849

Projeto de Lei nll 1.042, de 1999 (Do Sr.
Antônio Jorge) - Altera as redações dos arts.
148, 150,249 e 250 da Lei nll9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro................................................................ 26852

Projeto de Lei nll 1.046, de 1999 (Do Sr.
Mareio Fortes) - Dá prioridade às pessoas ffsi
cas com idade igualou superior a 65 (sessenta e

ROLAND LAVIGNE (PFL - BA) - Admis
são, pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, de proposta de emenda à Constitui
ção sobre afastamento do cargo dos Prefeitos
candidatos à reeleição no ano 2000. Denúncia
apresentada à CPI do Judiciário pelos Vereado
res José Fernandes e Raimundo Borges, do Mu
nicípio de Ilhéus; Estado da Bahia, sobre corrup-
ção no Executivo local. ..

WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS) 
Dificuldades de Estados e Municípios em conse
qüência da politica econômica governamental.
Necessidade de adoção de políticas para conten-
ção da crise social vigente no País ..

FERNANDO MARRONI (PT - RS) - Insen
sibilidade do Poder Executivo diante das dificul-

26866

26867
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dades financeiras dos Municípios. Apoio às rei- GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) -
vindicações encaminhadas ao Governo Federal Requerimento ao Ministério das Relações Exteri-
por Governadores de oposição e entidades muni- ores acerca de averiguação de fatos discrimina-
cipalistas. 26867 tórios contra brasileiros em Portugal. 26883

PEDRO WILSON (PT - GO) - Relevância
do papel sociocultural exercido pelas universida
des públicas brasileiras. Pronunciamento do ora
dor na ocasião do lançamento da Frente Parla-
mentar em Defesa da Universidade Pública. ........ 26869

AFFONSO CAMARGO (PFL - PR) - Be-
nefícios da prática de caminhadas. 26873

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) - Pro
testo contra declaração do Ministro Bresser Pe
reira -da Pasta da Ciência e Tecnologia, publica
da no Jornal da Ciência, sobre inconveniência
do investimento em pesquisas científicas na Re-
gião Nordeste. 26873

VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC) -
Protesto contra a majoração abusiva dos preços
dos medicamentos. 26874

EVANDRO MILHOMEN (BlocoIPSB - AP) 
Tentativa, com o exagerado destaque dado ao pro
jeto de proibição de venda de armas no Pais, de
escamoteação das verdadeiras causas da escala-
da da violência, na ausência de políticas sociais. .... 26875

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Trata
mento discriminatório praticado pelo serviço de
imigração português contra brasileiros em visita
àquele país. Encaminhamento de representação
ao Ministério das Relações Exteriores para ado
ção de providências acerca do assunto e de re
presentação à Comissão de Direitos Humanos, da
Casa, sobre convocação do Cônsul brasileiro em
Portugal para esclarecimento de sua omissão no
fato......................................................................... 26875

CAIO RIELA (PTB - RS) - Transcurso do
129l' aniversário de fundação do Instituto União
da Igreja Metodista, em Uruguaiana, Estado do
Rio Grande do Sul. 26876

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Resulta
dos de pesquisa do Ibge sobre a economia infor
mai no País. Importância da implantação de polí
ticas de financiamento para o pequeno empreen
dedor. "Carta de Brasília", documento resultante
de reunião de Governadores e lideranças nacio-
nais do movimento municipalista. 26877

RICARDO NORONHA (PMDB - DF) - Ma
térias publicadas no Jornal da Verdade, infor
mativo do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, sobre inverdades propaladas
pelo Partido dos Trabalhadores - PT em progra-
ma político na TV :, 26879

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Proposi
ção acerca do fim do privilégio de prisão especial
concedido a réus detentores de curso de nível
superior. 26884

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Elevado
peso do setor informal na economia brasileira,
constatado por pesquisa da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Ne
cessidade de providências do Governo Federal
para fortalecimento de tais atividades. 26884

SERAFIM VENZON (pOr - SC) - Conve
niência de flexibilização nas relações trabalhistas
rurais e na regulamentação da reforma da Previ-
dência para fixação do homem no campo. 26885

CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE) 
Implantação no Município de Caucaia, Região
Metropolitana de Fortaleza, Estado do Ceará, de
fábrica replicadora de CDs, no contexto do pro
grama de geração de empregos implementado
pelo Governo Tasso Jereissati. 26886

EUR!PEDES MIRANDA (PDT - RO) - Invi
abílidade da pretendida instituição de moeda úni
ca para o Mercado Comum do Cone Sul -
MERCOSUL. 26886

PAULO PAIM (PT - RS) - Artigo "Direito do
Trabalho ameaçado!", publicado no Boletim do
DIAP - Departamento Intersindical de Assesso-
ria Parlamentar. 26887

JUQUINHA (PSDB - GO) - Defesa de pro
grama de desenvolvimento para a região do
Entorno de Brasília, resultante de parceria entre
os Governos Federal, do Estado de Goiás e do
Distrito Federal. 26887

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Registro de
queda da margem de lucro dos bancos brasilei
ros-em conseqOência da concorrência estrangei
ra e da globalização da economia de mercado.
Importância da regulamentação do Sistema Fi-
nanceiro Nacional. 26889

CARUTO MERSS (PT - SC) - Reporta
.gem do jornal A Notfcia, do Município de Joinvil
le, Estado de Santa Catarina, acerca dos refle
xos da Lei n° 9.636, de 1998, sobre a regulariza
ção do patrimônio imobiliário da União. Conve
niência de revogação da referida lei. Proposta de
realização, pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, de audiência pública com a
participação do titular da Secretaria de Patrimô-
nio da União para debate do assunto... 26890



26916

26916

26914

26913

26912

26912

26910

TELMO KIRST (PPB - RS) - Editorial "De
sarmamento de cidadãos", publicado no jomal
Correio do Povo, do Estado do Rio Grande do
Sul. .

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) 
Contrariedade à pretendida prorrogação da vi
gência da Lei nlI8.248, de 1991, sobre incentivos
especiais à pesquisa e desenvolvimento-na área
da informática. Prejuizos causados pela referida
norma ao pólo de informática da Zona Franca de
Manaus .

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Caráter
abusivo da reiterada reedição de medidas provi-
sórias .

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) - Necro
lógio do ex-Deputado Federal Aragão de Mattos
Leão....................................................................... 26910

PAULO ROCHA (PT - PA) - Aumento do
índice de desemprego em Belém, Estado do
Pará. 26911

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Transcur
so do Dia do Trabalhador em Saúde. Contrarie
dade à proposta de privatização da Empresa Bai-
ana de Saheamento - EMBASA. ..

ARY KARA (PPB - SP) - Dificuldades eco
nOmico-financeiras enfrentádas pelas Santas Ca
sas de Misericórdia em todo o País. Transcurso
do 51 11 aniversário de fundação do jornal A Voz
do Vale do Paraiba, do Município de Taubaté,
Estado de São Paulo - 111 de maio. Atuação do
jornalista waldemar Duarte, diretor do periódico..

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Congratulações com o Sr. Antonio de Salvo, Pre
sidente da Confederação Nacional da Agricultura
- CNA, pela proposta de plano de safra de verão
199912000 encaminhada pela entidade ao Minis-
tério da Agricultura e do Abastecimento ..

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Necessida
de de apoio federal a programas de saneamento
e infra-estrutura urbana no Estado do Rio de Ja
neiro. Conveniência de aprovação de legislação
adequada sobre gestão de recursos hídricos e
preservação ambiental. .

26908

26899

26900

26901

26900

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Viagem
do orador aos Municípios baianos de Porto Se-
guro, Prado, Alcobaça e Mucuri. .. .

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Denúncia
de violência praticada por grupos de crime orga
nizado no Estado do Piauí. Necessidade de inge
rência do Governo Federal em planos de comba-
te à criminalidade no Estado .

CORONEL GARCIA (PSDB - RJ) - Rego-
zijo com a criação do Ministério da Defesa .

AUGUSTO NARDES (PPB - RS) - Propos
ta do setor produtivo para o Plano de Safra de Ve
rão 199912000 para a Região Centro-Sul do País..

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Indig
nação com o desabamento ocorrido no Colégio
Municipal Roberto Corrêa, no bairro de Pau da
Lima, em Salvador, Estado da Bahia ..

LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ) - Importância
da formação de professores na modalidade Nor
mal em nível médio. Elogios ao Mini$tério da
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ROMEU QUEIROZ (PSDB, MG) - Trans- Educação pelo estabelecimento de diretrizes cur-
curso do 22411 aniversário da: Policia Militar do riculares para a modalidade. 26908

Estado de Minas Gerais - 9 de junho. 26891 AGNALDO MUNIZ (PDT _ RO) _ Necessi-

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Desvirtua- dade de persistência no combate à febre aftosa
mento do programa de privatização do setor pú- no Estado de Rondônia, em cumprimento a exi-
blico brasileiro. Necessidade de fiscalização, gências sanitárias impostas ao setor pecuário
pelo Poder Executivo, da atuação das empresas para a comercialização da carne bovina. Urgên-
concessionárias de serviços públicos. Transtor- cia na liberação de recursos para o trabalho de
nos causados à população de Teresópolis, Esta- recadastramento do rebanho rondoniense. 26909
do do Rio de Janeiro, pela divisão do Município
em duas partes por posto de pedágio da Conces-
sionária Rio-Teresópolis - CRT. Anúncio de en
caminhamento de requerimento de informações
ao Ministério dos Transportes sobre o assunto..... 26892

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) - Início
das obras do Centro Regional de Vigilância de Por
to Velho, no Aeroporto Belmont, Estado de Rondô
nia. Importância, para a região, da implantação do
Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM. ......... 26893

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - t=xito
da administração Nelson Mandela no periodo de
transição pós-apartheid, na Africa do Sul. Impor-
tância da vitória do partido socialista Congresso
Nacional Africano nas eleições de 2 de junho. ...... 26893

ENIO BACCI (PDT - RS) - Apresentação
de proposta de emenda à Constituição sobre ar
rendamento compulsório de parte do imóvel rural
ou conjunto de imóveis rurais de um mesmo
dono com área superior a 5 mil hectares. 26894

IÉDIO ROSA (PMDB - RJ) - Encaminha
mento à Mesa de relatório acerca de participação
no Seminário sobre os Sistemas Judiciário e Pe-
nitenciário Americanos. 26894



PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Deputados ao plenário, para início da
Ordem do Dia. 26939

26938

26940

26939

26940

26939

26939

WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela or
dem) - Prejuízos contabilizados pelo sistema de
saúde do País em decorrência do consumo de
drogas lícitas e ilícitas. Sugestão de formação,
no Estado do Mato Grosso do Sul, de for
ça-tarefa para combate ao contrabando de ar
mas e drogas, com participação das Forças
Armadas e das Polícias Federal, Civil e Militar.
Necessidade de adequação da infra-estrutura da
Superintendência da Polícia Federal sul-ma
to-grossense à magnitude de suas atribuições.
Desempenho da CPI do Narcotráfico .

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem) - Reclamação contra funcionamento de
Comissões durante o horário destinado à Ordem
do Dia .

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem) - Necessidade de estabelecimento, pela
Mesa da Casa, de normas sobre o acesso ao
plenário de delegações em visita à Câmara dos
Deputados .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Oportuna
fixação, pela Mesa Diretora, de orientação defini-
tiva sobre o tema .

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem) - Presença do economista Celso Furtado na
Comissão de Economia, Indústria e Comércio.......

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi
nação de encerramento dos trabalhos nas Co-
.missões para início da Ordem do pia ..
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FEU ROSA (PSDB - ES) - Necrológio do MARCONDES GADELHA (PFL - PB. Pela
médico espírito-santense Dr. Jolindo Martins. 26917 ordem) - Anúncio de apresentação de projeto de

EUNlclO OLIVEIRA (PMDB _ CE) _ lei sobre cri~ção, no~ Municípios de Sous~ e São
Importância da reforma do Poder Judiciário.......... 26918 João do RI? do Peixe, Estad? da Paralba, do

Parque NaCional do Vale dos Dinossauros. 26935
PEDRO CANEDO (PSDB - GO) - Trans- .

curso do Dia da Indústria - 25 de maio. Relação ALOlzlO SANTOS (PSDB - ES. Pela ar-
de empresários goianos agraciados com a Meda- dem) - Anúncio de apresentação de projeto de
lha do Mérito Industrial. 26922 lei sobre estabelecimento de alíquota máxima e

normas gerais relativas ao Imposto Sobre Servi
V - Grande Expediente ços de Qualquer Natureza - ISSQN. 26936
JOÃO FASSARELLA (PT - MG) - Viabiliza-

ção, pelo Presidente da Comissão Mista de Pla- EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP. Pela
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Deputa- ordem) - Excessiva sonegação fiscal verificada
do Lael Varella, de recursos orçamentários para no País. Necessidade de reformulação do mode-
construção de hospital em Minas Gerais, em pre- lo tributário brasileiro. 26936

juízo de obras inacabadas no Estado. Urgente RICARDO MARANHÃO (Bloco/PSB - RJ.
adoção, pelo Congresso Nacional, de medidas Pela ordem) - Importância do lançamento, pelo
para maior agilidade nos processos com indícios Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de
de irregularidades em tramitação no Tribunal de Previdência Privada - SINDAPP, do Código de
Contas da União. Oportunidade da avaliação do Ética dos Fundos de Pensão. 26936
papel da referida Comissão do Congresso Nacio-
nal, diante da lentidão dos resultados produzidos. . 26923

BISPO RODRIGUES (BlocolPL - RJ) 
Descaso governamental para com as vítimas da
seca no Nordeste. Indignação diante da medica
ção da população nordestina faminta com cal
mantes. Necessidade de combate às desigualda
des sociais no País. Desperdício, pelo Governo
Federal, dos recursos oriundos da privatização
de empresas estatais. Pretensão do Poder Exe
cutivo de criação de imposto de renda mínimo
sobre o faturamento bruto das empresas. Exces-
siva carga tributária brasileira................................ 26926

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem) - Re
púdio à perda de recursos públicos ocasionada
pela desvalorização da moeda nacional. Solidari
edade aos funcionários do Hospital Salgado Fi
lho, Rio de Janeiro, na luta pelo resgate do pro
fissionalismo e do respeito da população carioca
à instituição. 26929

GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pela ordem) - Protesto contra pedido de inter
venção federal no Estado de Alagoas. Conve
niência de revisão da Lei Amin sobre estabeleci
mento de teto orçamentário para Câmaras Muni-
cipais, Tribunais e Assembléias Legislativas......... 26930

LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Pela ordem) 
Anúncio de apresentação de projetos de lei so
bre alteração da Consolidação das Leis do Tra-·
balho e do Plano de Beneficios da Previdência. ... 26931

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem) - Considerações da Associação Paulista
dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias so~

bre a nova estrutura do Instituto Nacional do Se-
guro Social- INSS. 26931
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26954

26954

26953

26953

26953

26952

26953

26953

26951

26950

26950

26950

26950

VALDECI OLIVEIRA (Pela ordem) - Apre
sentação de projeto de lei sobre alteração de dis
positivos da Lei nJl7.102, de 1983, para definição
dos critérios de concessão do funcionamento de
empresa especializada em vigilância e transporte
de valores e obrigatoriedade de uso de equipa
mento de proteção individual por vigilantes em
serviço .

DR. HÉLIO (Pela ordem) - Apresentação
de requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre comercialização do medicamento
Vasomax .

DR. HELENO (Pela ordem) - Construção,
pelo grupo Atlântica/A.C. Lobato, de shopping
center no Município de Duque de Caxías, Estado
do Rio de Janeiro. Superação da crise econômi
ca brasileira. RealizaçOes do Prefeito Municipal
de Duque de Caxias ..

CAIO RIELA (Pela ordem) - ~xodo rural no
Estado do Rio Grande do Sul provocado pela
inexistência de polltica agrlcola .

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

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NEY LOPES ..

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So
licitação aos Deputados de comparecimento ao
plenário para apreciação da Ordem do Dia. Ori-
entação da respectiva bancada .

CABO JÚLIO (Pela ordem) - Aprovação,
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, de proposta de anistia a policiais militares.

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Orientação
da respectiva bancada. Aviso à bancada federal
do PSDB sobre realização, no Espaço Cultural
da Casa, de reunião do partido após o encerra-
mento da presente sessão ..

CELSO GIGLlO (Pela ordem) - Realização
do ajuste fiscal em beneficio dos Municípios bra-
sileiros ,' .

RONALDO VASCONCELLOS (Pela or
dem) - Apresentação de projeto de lei sobre cria
ção do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico
do Setor Elétrico ..

26949

GERSON GABRIELLI (Pela ordem) 
Anúncío de realização, na Câmara dos Deputa
dos, do 3ll Seminário sobre Reforma Tributária e
Fiscal. Apresentação da versão final do Estatuto
da Micro e da Pequena Empresa ..

JOSÉ GENOINO (PT - SP. Como Lider) - ENIO BACCI (Pela ordem) - Apresentação
Caráter democrático do orçamento participativo de projetos de lei sobre alteração da Lei nJl
proposto pelo Governo Olivio Dutra, do Estado 8.213, de 1991.. ..

do Rio Grande do Sul. 26940 CAIO RIELA (Pela ordem) _ Solicitação

JANDlRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ. aos Deputados de comparecimento ao plenário
Pela ordem) - Conotação politica da ofensiva da para apreciação da Ordem do Dia. Orientação da
Organização do Tratado do Atlântico Norte - respectiva bancada .
OTAN contra a Iugoslávia...................................... 26941

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem) - Encaminhamento à Mesa de rela
tório de comissão constituída para análise do pa
gamento de contribuição previdenciária pelas en-
tidades filantrópicas. 26942

VI - Ordem do Dia
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 

Aplauso à Presidência pelo início da Ordem do
Dia com a continuidade da votação da Proposta
de Emenda à Constituição nJl626, de 1998. 26947

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continuação
da votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nlI 626-A, de 1998, que al-
tera dispositivos da Constituição Federal, mediante
a inclusão do cargo de Ministro de Estado da Defe-
sa entre os privativos de brasileiro nato, a alteração
da composição do Conselho de Defesa Nacional, a
definição do juízo competente para processar e jul-
gar os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, e dá outras providências..................... 26947

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de destaque para votação em
separado da expressão "e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica·, constan-
te do incíso I do art. 52, do art. 111 da redação
para o segundo turno da Proposta de Emenda à
Constituição nJl626, de 1998................................. 26947

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOINO............. 26947

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA
ERUNDINA, CAIO RIELA, DR. HÉLIO, ARNALDO
FARIA DE sÁ, PROFESSOR LUIZINHO, NELSON
PROENÇA, JOÃO ALMEIDA, PROFESSOR
LUIZINHO, INOC~NCIO OLIVEIRA, RICARDO
BARROS, AIRTON CASCAVEL, CABO JÚLIO. ...... 26948

EVILASIO FARIAS (Pela ordem) - Partici
pação de representantes do Movimento de Habi
tação Popular em audiência pública no Plenário
4 das Comissões Permanentes. 26949



26972

26972

26972

26972

26971

26971

26970

26970

26970

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOÃO ALMEIDA. 26972

Usou da palavra' pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO MAGALHÃES.......

Usou da palavra 'pela ordem o Sr. Deputa-
do INOC~NCIO OLIVEIRA ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado CLEMENTINO
COELHO ,...................................... 26971

Usou da palavra pel,a ordem o Sr. Deputa-
do INOC~NCIO OLIVEIRA.................................... 26971

Usaram da palavra para orientação das
reSpectivas bancadas os Srs. Deputados CAIO
RIELA, CABO JÚLIO. 26972

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os SI'S. Deputados REGIS
CAVALCANTE, CLEMENTINo COELHO, CAIO
RIELA, DR. HÉLIO, GERSON PERES, JOSÉ
PIMENTEL, GEDDEL VIEIRA LIMA, JOÃO
ALMEIDA, INOCr=NCIO ',' OLIVEIRA, ARNALDO
MADEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Dispensa
de votação da redação final. Encaminhamento
da matéria ao Senado Federal. ..

IÉDIO ROSA (Pela ordem) ~ Apresentação
de projeto de lei sobre o tempo máximo de espera
para atendimento aos clientes da rede bancária....

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
requerimento de urgência para apreciação do Pro
jeto de Lei n2 4.695, de 1998, do Poder Executivo,
acerca de alteração dos arts. 789 e 790 da Con
solidação das Leis do Trabalho'- CLT, sobre cus-
tas e emolumentos da Justiça do Trabalho ..

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ELTON ROHNELT,
PAULO DELGADO, FREIRE JqNIOR. .

PRESIDENTE. (Michel Temer) - Realiza-
,çêo de votação nominal da matéria ..

Usou da palavra pela ordem, ,para registro
de voto, o Sr. Deputado JAIME MARfiNS .

, • rJ:;,

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, REGIS CAVALCANTE,
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JOSUÉ BENGTSON '. (Pela ordem) - CABO JÚLIO, CAIO RIELA, "OR. HÉLIO,
Aguardo, pelo Estado do Pará, de autorização do CLEMENTINO COELHO, ODELMO LEÃO,
Ministério do Meio Ambiente para inicio das GERALDO MAGELA, GEDDEL YIEIRA LIMA,
obras da Hidrovia do Marajó. 26954 MARCUS VICENTE, INOCr=NCIO OLIVEIRA,

PEDRO CELSO (Pela ordem) - Greve de ELTON ROHNELT. 26970

empregados de empresa prestadora de serviços PRESIDENTE (Michel Temer) Aprovação
à Câmara dos Deputados :.............................. 26954 das emendas de redação. 26970

OLIVEIRA FILHO (Pela ordem) - Transcur- Usaram da palavra para registro de voto os
so do 21 11 aniversário de fundação da Igreja Uni- Srs. Deputados PEDRO' CHAVES, JOSÉ
versal do Reino de Deus - 9 de junho. Apresen- CARLOS VIEIRA ,..................... 26970
tação de requerimento de realização, pela Casa,
de sessão solene para comemoração da data...... 26954

POMPEO DE MAnOS (Pela ordem) 
Apresentação de projetos de lei sobre regulamen-
tação de multas de trânsito aplicadas por guardas
municipais e acerca de vinculação do segu
ro-desemprego à prestação de serviço comunitário. 26955

ANTONIO CARLOS BISCAIA (Pela ordem)
- Apresentação de projeto de lei sobre a efetiva
ção de recebimentos da remuneração de traba
lho e beneficios previdenciários efetuados medi
ante depósito bancário por pessoas fisicas ou ju-
ridicas de direito público ou privado. 26955

MAGNO MALTA (Pela ordem) - Interces-
são do Lider do Governo junto ao Banco Central
a favor de envio, pela instituição, de técnicos à
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à
investigação da impunidade do narcotráfico. ........ 26955

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 26955

Manutenção da expressão destacada.. 26956

PRESIDENTE (Michel Temer) - Distribui-
ção ao Plenário de emendas de redação. .............26968

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO
FEIJÃO, RICARDO RIQUE, BASiLIO VILLANI,
MARCOS LIMA, SYNVAL GUAZZELLI, ANA
CATARINA. 26968

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
das Emendas de Redação nlls 1 a 5. 26968

JOSÉ GENOINO (Pela ordem) - Esclareci-
mento sobre a natureza da Emenda de Redação
n25......................................................................... 26969

PRESIDENTE (Michel Temer) - Posiciona
mento da Mesa Diretora com relação à votação
da Emenda de Redação nl1 5........ 26969

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WALFRIDO MARES
GUiA '26969
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26986

26987

26989

26974

26988

26986

26988

26988

26988

26987

26974

26974

26987

26974

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ALBÉRICO
CORDEIRO, JOSÉ ROCHA, ADOLFO
MARINHO, JOSÉ MENDONÇA BEZERRA,
VEDA CRUSIUS .

. EDINHO ARAÚJO (Pela ordem) - Encami
nhamento ao Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento de indicação para adoção de plano na
cional de erradicação de doenças fitossanitárias
da cultura citrica .

JOSÉ PIMENTEL (Pela ordem) - Razão
do voto contrário ao requerimento de urgência.....

INOCJ:NCIO·OllVEIRA (Pela ordem) - So
IicitaçAo aos Deputados para permanência no
plenário. Orientação da respectiva bancada.........

ROBÉRIO ARAÚJO (Pela ordem) - Apro
vação, pela Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização, de crédito suple
mentar para conclusão de pontes na BR-174, tre-
cho Manaus-Boa Vista .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO PAULO .

AIRTON CASCAVEL (Pela ordem) - Apre
sentação de proposta de emenda à Constituição
sobre alteração dos arts. 49 e 67 do Ato das Dis-
posiçOes Constitucionais Transitórias .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RICARTE DE
FREITAS, JOÃO HENRIQUE. ..

26973

26974

26973

26973

26974

26974

26974

Usou da palavra para orientação da res- Mattos e Gerson Gabrielli na elaboração do Esta-
pectiva bancada o Sr. Deputado POMPEO 'DE tuto da Micro e da Pequena Empresa. Anúncio
MATTOS. 26972 de realização de seminário sobre a reforma tribu-

RAFAEL GUERRA (Pela ordem) _ Realiza- tária e fiscal ~ do 211 Seminário Nacional sobre o
ção, pela Subcomissão Permanente de Saúde, Estatuto da MIcro e da Pequena Empres~ .

de audiência pública com a participação da in· PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
d(lstria farmacêutica para discussão do aumento mento da votação ..

nos preços dos medicamentos. 26972 Aprovação do requerimento de urgência .

• ~ERSON. GABRIELLI (Pela ordem) - Inclusão da matéria na Ordem do Dia da
AnunCIO de realtzação da 13- Convenção Nor· .
te-Nordeste de Supermercados, em Salvador, sessão de 10 de Junho de 1999 ..

Estado da Bahia ~........................................ 26972 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
VlRGILlO GUIMARÃES (Pel rd ) _ requerimento de urgência para o ~rojeto de ~ei nll

. . a o em 4.693, de 1998, do Poder executivo, sobre Inser-
Alocação, '?SI~ Comls~o M!sta de Planos, Orça- çAo dos arts. 852-A e seguintes à Consolidação
mentos Publlcos e Flscaltzação, de. recursos das Leis do Trabalho - CLT, instituindo o procedi-
para conclusão do. Metrô de Belo Honzonte, ra- menta sumariissimo no processo trabalhista ..
mal Calafate-Barrelro. 26972

. Usaram da palavra para orientação das res-
Usaram da palavra pela ordem, para regls- pectivas bancadas os Srs. Deputados CABO

tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ THOMAZ JÚLIO, REGIS CAVAlCANtE, EVILÁSIO FARIAS,
NONO, OLAVO CALHEIROS. 26973 CAIO RIELA, DR. HÉLIO, ARNALDO FARIA DE

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - sA, AVENZOAR ARRUDA, WALDEMIR MOKA,
Importância da aprovação do pedido de urgência JOÃO ALMEIDA, INOC~NCIO OLIVEIRA,
para apreciação do Projeto de Lei nll 4.695, de RICARDO BARROS, JOSÉ ANTONIO ..
1998....................................................................... 26973 .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada LÚCIA VÂNIA. ..

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem)
- ApresentaçAo de requerimento de informaçOes
ao Ministério do Esporte e Turismo sobre libera
ção de recursos para construção do Ginásio Poli
esportivo do Munic/pio de Erechim, Estado do
Rio Grande do Sul ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HUGO BIEHL,
PAULO OCTÁVIO ..

ALBERTO FRAGA (Pela ordem) - Conces
são de anistia a policiais militares participantes de
movimento grevista, no Estado de Minas Gerais....

JAIR BOLSONARO (Pela ordem) - Con
cessão de anistia a policiais militares participan
tes de movimento grevista, no Estado de Minas
Gerais ; ..

LUIZ ANTONIO FLEURV (Pela ordem) 
Apresentação de proposta de emenda à Consti·
tuic;lo sobre estabelecimento da pena de prisão
perpétua com trabalho obrigatório .

LUIZ CARLOS HAULV (Pela ordem) • Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do jornalista
Leamis Rocha, da Gazeta do Povo, Estado do
Paraná ..

RICARDO BARROS (Pela ordem) - Empe
nho dos Deputados Augusto Nardes, Cust6dio



27044

27002

27044

27044

27001

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados SAULO PEDROSA,
ÁTILA LIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
VICENTE ARRUDA, CLÁUDIO CAJADO .

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Aviso aos
Parlamentares do PSDB sobre realização de reu-
nião do partido no Espaço Cultural da Casa .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO
COELHO, ALEXANDRE SANTOS, NILO
COELHO, GERMANO RIGOTTO, NARCIO
RODRIGUES, ROBERTO ROCHA, SEBASTIÃO
MADEIRA, WAGNER SALUSTIANO, FEU
ROSA, MARCUS VICENTE .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento de urgência................................. 27002

Apresentação de proposições: ANTONIO
CARLOS BISCAIA; GONZAGA PATRIOTA;
PAULO PAIM; RUBENS BUENO; VALDEMAR
COSTA NETO; ANA CATARINA; LUIZ SALOMÃO;
ALOfzlO SANTOS; MARCONDES GADELHA;
ARNALDO FARIA DE SÁ; ENIO BACCI;
VALDOMIRO MEGER; FEU ROSA; VALDECI
OLIVEIRA; VIC PIRES FRANCO; WALTER
PINHEIRO; PAULO LIMA; L1DIA QUINAN;
WALTER PINHEIRO E AVENZOAR ARRUDA;
DA. HÉLIO; ANTONIO PALOCCI; MILTON
TEMER; ARY KARA; OLIVEIRA FILHO; ANTONIO
CARLOS BISCAIA; POMPEO DE MATTOS;
EDUARDO CAMPOS; IÉDIO ROSA; EDINHO
ARAÚJO; WALDOMIRO FIORAVANTE; LUIZ
ANTONIO FLEURY E OUTROS; HAROLDO
LIMA; AIRTON CASCAVEL E OUTROS; JOÃO
CALDAS; JOÃO LEÃO; L1NCOLN PORTELA E
INOCÊNCIO OLIVEIRA; COSTA FERREIRA. .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CIRO NOGUEIRA. 27001

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA
ERUNDINA, CAIO RIELA, DR. HÉLIO, ODELMO
LEÃO, REGIS CAVALCANTE, GERALDO
MAGELA, WALDEMIR MOKA, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA .

27001

27001

27001

26990

26990

26990

26990

26989

26989

26989

26989

26989

26989

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento de urgência. 27001

Usou da palavra pela ordem. para registro
de voto, o Sr. Deputado ELlSEU RESENDE. .......

IVAN PAIXÃO (Pela ordem) - Defesa de
autoconvocação da Câmara dos Deputados no
mês de julho do corrente ano para continuidade
da apreciação de matérias em tramitação .

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

Aprovação do requerimento de urgência .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CELSO JACOB,
GERMANO RIGOTTO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
requerimento de urgência para o Projeto de Lei n2
530, de 1999, sobre ampliação, no caso de sepa
ração, do direito de visitas aos filhos para avós
paternos e matemos, segundo fixação do juiz,
bem como para fiscalização de sua manutenção e
educação, em face da importância da matéria ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA
ERUNDINA. CAIO RIELA, REGIS
CAVALCANTE, DR. HÉLIO, ODELMO LEÃO,
GERALDO MAGELA, WALDEMIR MOKA,
AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
RICARDO BARROS: .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HERMES
PARCIANELLO, CHIQUINHO FEITOSA. ..

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RAIMUNDO
GOMES DE MATOS, JOVAIR ARANTES,
FERNANDO CORUJA .

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.......

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA...

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JOÃO
ALMEIDA .
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JUTAHY JUNIOR (Pela ordem) - Solicitação Usaram da palavra pela ordem, para regis-
aos Deputados do PSDB de comparecimento ao tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO CASTELO,
plenário. Orientação da respectiva bancada. 26989 ANDRÉ BENASSI, CLEUBER CARNEIRO,

Usou da palavra pela ordem, para registro SAULO PEDROSA. 27001

de voto, o Sr. Deputado GIOVANNI QUEIROZ..... 26989 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- de requerimento de urgência para o Projeto de
do PAUDERNEY AVELlNO................................... 26989 Resolução n2 1-CN, de 1999, da Mesa da Câma

ra dos Deputados, que regulamenta os arts. 12 ,

22 e 32 da Lei n2 9.506, de 1997. 27001
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RICARDO NORONHA (Pela ordem) - Cri- querimento de urgência para o projeto de lei proi-
ação, pelo Governo do Distrito Federal, do Pólo bitivo da fabricação de armas de fogo no BrasiL.. 27048
JK e do setor de revenda de automó.v~is usados. 27044 PRESIDENTE (Nelson Trad) - Ato da Pre-

Usaram da palavra pela ordem;para regis·- sidência sobre constituição de Comissão Externa
tm de voto, os Srs. Deputados MÁRCIO BlnAR, para averiguação de denúncias de ocorrência de
BADU PICANÇO. 27044 pesca predatória e trabalho escravo nas águas

RONALDO VASCONCELLOS (Pela or- do Iito~al sul do Brasil, Estados de Santa Catari-
dem) _ Aprovação, pela Comissão de Defesa do na e RIo Grande do Sul. 27048
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de pro- Usaram da palavra pela orde~, para regis-
jeto de lei sobre criação do Sistema Nacional de tro de voto, os Srs. Deputados JULIO REDE-
Unidade de Conservação. 27045 CKER, OSMAR SERRAGLlO, ENIVALDO RIBEIRO.. 27049

AGNALDO MUNIZ (Pela ordem) - Destina- JOSUÉ BENGTSON (Pela ordem) - Esta-
ção, pelo Ministério da Saúde, de recursos ao Mu. do de abandono da Rodovia Transamazônica. ..... 27049
nicípio de Nova Califórnia, no Estado de Rondônia. 27045 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado ARTHUR VIRGíLIO. ....... 27049
de voto, os Srs. Deputados FÁTIMA PELAES, ANA BARBOSA NETO (Pela ordem) - Repúdio
CATARINA, NICIAS RIBEIRO, CLEONÂNCIO a críticas da Deputada Lidia Quinan ao PMDB. .... 27049
FONSECA, ANDRÉ BENASSI.................................. 27045 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

BABÁ (Pela ordem) _ Lançamento da tro de voto, os Srs. I?eputados VICENTE
Frente Parlamentar em Defesa da Universidade CAROPRESO, FRANCISTONIO PINTO. 27049
Pública................................................................... 27045 REGIS CAVALCANTE (Pela ordem) - Cri-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- açã~ da Fre.nt~ Parlamentar em Defesa da Uni-
tro de voto, os Srs. Deputados OSVALDO REIS, versldade Publica. 27049

AROLDE DE OLIVEIRA. 27045 VII- Encerramento
DA. HÉLIO (Pela ordem) _ Apresentação 2 - DECI~ÕES DA PRESIDÊNCIA

de requerimento de informações ao Conselho - DetermIna que o PL n
2

998/89 e o PL n
2

Nacional de Educação sobre processos da Fun- 1.044/99 e seus respectivos apensados, sejam
dação Bezerra de Menezes relativos à habilita- apensados ao PL n2 2.787/97. 27069
ção aos cursos de Magistério, Turismo, Bachare- - Determina a apensação da PRC n2

lado em Administração, Comércio Exterior, 264-A/95 à PEC n2 7-A/99..................................... 27069
Enf;rma~e~ e Enfermagem com habil~~ação em 3 - DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Saude Publica. 27045 _ Retifica o despacho, para determinar o

Usou da palavra pela t?rdem, para registro desarquivamento do PL n!! 1.394/91. 27069
de voto, o Sr. Deputado BABA. 27046 4 - ATOS DO PRESIDENTE

PAULO KOBAYÁSHI (Pela ordem) - a) Exoneração: Alberto Alves de Oliveira,
Transcurso do 582 aniversário de fundação do Alexandre de Jesus Silva Yanes, Cristóvão Patri-
Município de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo cio de Sena, Daniel Antônio dos Santos, Érica
- 6 de junho........................................................... 27046 Doutor Rocha de Amorim, Emani de Paula Ma-

POMPEo. DE MAnOS (Pela ordem) _ chado, Joaquim Arantes Neto, Luciano Gomes
Matéria intitulada "Atraso de verbas prejudica de Lima, Marcos Vinicius Pinto da Silveira, Paulo
obras em viaduto de Canoas", publicada pelo jor- Henrique Lima Costa, Vital Dias Ferreira, Verôni-
nal Zero Hora, de Porto Alegre, Estado do Rio ca Maria Sant'Anna Sabino de Oliveira................. 27070

Grande do Sul. 27046 b) Nomeação: Davimar Pereira, Flávia de
JOÃO MAGNO (Pela ordem) - Exigência Souza Ma.~quez Morais, João Batista de Moura,

de esclarecimento, pela Telemar, sobre desliga- Marcelo Carneiro Medeiros de Souza, Maria Jus-
mento da rede telefônica celular na Região Me- cimar Orany Camargo, Olivia Maria Leite Severi-
tropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas no, Sávio de Lima Carneiro. 27071
Gerais. 27047 5) - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Usaram da palavra pela ordem, para regis- N2S 966,968 a 970,972 a 982, DE 1999, com pare-
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS ceres e despachos. 27072
SANTANA, PINHEIRO LANDIM............................ 27047 6 - PORTARIAS nQs 46 e 47, de 1999, da

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - Primeira Secretaria, referente a credenciamento
Aplauso ao Plenário pela não·apreciação do re- de entidade de classe............................................ 27081
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COMISSOES
7 - ATAS DAS COMISSOES

a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 278 Reunião (Ordinária), em 9-6-99 .

b) Comissão de Finanças e Tributação, 148

Reunião (Ordinária), em 9-6-99 .

c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nll 96-Al92, e apensadas (Estrutu
ra do Poder Judiciário), * 158 Reunião, em
9-6-99 .

d) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nll203-Al95 e à PEC n1l 455-Al97,
apensada (Propriedade de Empresa Jornallsti-
ca), * 1DA Reunião, em 9-6-99 .

*Atas com notas taquigráficas.
8 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, nll 7, em 9-6-99 ..

27081

27082

27085

27108

27129

b) Comissão de Viação e Transportes, nll
16, em 9-6-99. 27129

c) Comissão Especial destinada a proferir
.parecer à PEC nll 89-AI95 (Número de Vereado-
res), nll1, em 9-6-99.............................................. 27129

9 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
a) Comissão de Viação e Transportes, nll 2,

em 9-6-99. 27129
10-MESA
11 - LrDERES E VlCE-LrDERES
12 - DEPUTADOS EM EXERCrCIO
13 - COMISSOES
SUPLEMENTO
Oficio nll 575-PI96 (Do Supremo Tribunal

Federa~, solicitando licença prévia, nos termos
do art. 53, § 111, da Constituição Federal, para
apreciar denúncia oferecida contra o Deputado
Federal.Marcio João de Andrade Fortes, sairá
publicado em suplemento a este Diário.

Ata da 95º sessão, em 9 de junho de 1999
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Nélson Trad, 2!2 Secretário;
Gonzaga Patriota, 4J2 Suplente de Secretário; Caio Riela, Ricardo Noronha,

§ 212 do art. 18 do Requerimento Interno.

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES: Evandro Mihomem PSB PSB/PCdoB
Michel Temer Fátima Pelaes PSDB
Heráclito Fortes Jurandil Juarez PMDB
Ubiratan Aguiar Sérgio Barcellos PFL
Nélson Trad Presentes do Amapá: 8
Jaques Wagner
Efraim Morais PARÁ

Giovanni Queiroz Anivaldo Vale PSDB
Gonzaga Patriota Babá PT

Partido Bloco
Deusdeth Pantoja PT
Jorge Costa PMDB

RORAIMA José Priante PMDB

Airton Cascavel PPS Josué Bengtson PTB

Alceste Almeida PMDB Nilson Pinto PSDB

Almir Sá PPB Paulo Rocha PT

Elton Rohnelt PFL Raimundo Santos PFL

Luis Barbosa PFL Renildo Leal PTB

Robério Araújo PPB Valdir Ganzer PT

Presentes de Roraima: 6 Vic Pires Franco PFL

AMAPÁ Zenaldo Coutinho PSDB

Antonio Feijão PSDB
Presentes do Pará: 13

Eladu Picanço PSDB AMAZONAS

Dr. Benedito Dias PFL Arthur Virgflio PSDB

Eduardo Seabra PTB Átila Lins PFL
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Roberto Rocha PSDB

Sebastião Madeira PSDB

Presentes do Maranhão: 11

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bitiar
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 6

Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo
Neiva Moreira
Nice Lobão

Pedro Fernandes

Remi Trinta

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSLI
PMN/PSD

CEARÁ

PSDB
PL

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus

Anrbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PMDB
Amon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunrcio Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PSDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB
Presentes do Ceará: 18

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PT

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
Marcelo Castro
Mussa Demes
Themrstocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piaui: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PFL

Adauto Pereira
Armando Abllio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD-

Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Paudetrney Avelino PFL
Silas Câmara PFL
Vanessa Grazziotin . PCdoB
Presentes do Amazonas: 8

RONDONIA

Agnaldo Muniz PDT
Carlos Cury PPB
Confúcio Moura PMDB
Eurlpedes Miranda PDT
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

ACRE

PFL
PFL
PPB
PPS
PT
PFL

TOCANTINS

Antônio Jorge PFL
Darci Coelho PFL
João Ribeiro PfL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Armarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 6

MARANHÃO

PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PDT
PFL

PFL

PL
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Ricardo Rique PMDB Francistônio Pinto PMDB
Presentes da Paraiba: 10 Geraldo Simões PT

PERNAMBUCO Gerson Gabrielli PFL

Armando Monteiro PMDB
Jaime Fernandes PFL
JairoAzi PFL

Carlos Batata PSDB João Almeida PSDB
Clementino Coelho PSB PSB/PCdoB João Leão PSDB
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB Jonival Lucas Junior PPB
Fernando Ferro PT Jorge Khoury PFL
Inocêncio Oliveira PFL José Carlos Aleluia PFL
João Colaço PMDB José Lourenço PFL
Joaquim Francisco PFL José Rocha PFL
José Chaves PMDB Jutahy Junior PSDB
José Mendonça Bezerra PFL Luiz Moreira PFL
Luciano Bivar PSL PUPST/PSU Manoel Castro PFL

PMN/PSD Mário Negromonte PSDB
Luiz Piauhylino PSDB Nelson Pellegrino PT
Marcos de Jesus PST PUPST/PSU Nilo Coelho PSDB

PMN/PSD Paulo Braga PFL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PSB PSB/PCdoB

Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL

Sérgio Guerra PSDB Roland Lavigne PFL
Presentes de Pernambuco: 16 Saulo Pedrosa PSDB

ALAGOAS Ursicino Queiroz PFL

Albérico Cordeiro PTB Waldir Pires PT

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCdoB Walter Pinheiro PT

Helenildo Ribeiro PSDB Presentes de Bahia: 30

João Caldas PMN PUPST/PSU MINAS GERAIS
PMN/PSD

Luiz Dantas PSD PUPST/PSU Ademir Lucas PSDB

PMN/PSD Antônio do Valle PMDB

Olavo Calheiros PMDB Aracely de Paula PFL

Regis Cavalcante PPS Bonifácio de Andrade PSDB

Presentes de Alagoas: 7 Cabo Júlio PL PUPST/PSU
PMN/PSD

SERGIPE Carlos Melles PFL

Augusto Franco PSDB Carlos Mosconi PSDB

Ivan Paixão PPS Cleuber Carneiro PFL

Jorge Alberto PMDB Custódio Mattos PSDB

José Teles PSDB Danilo de Castro PSDB

Sérgio Reis PSDB Edm~r Moreira PPB

Presentes do Sergipe: 5 Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL

BAHIA Fernando Diniz PMDB

Aroldo Cedraz PFL Hélio Costa PMDB
Claudio Cajado PFL Jaime Martins PFL
Eujácio Simões PL PUPST/PSU João Fassarella PT

PMN/PSD João Magno PT
Félix Mendonça PTB José Militão PSDB
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Márcio Reinaldo Moreira PPB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Vírgilio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espírito santo: 7

PSB/PCdoB

PUPST/PSL
IPMN/PSD

PUPST/PSU
PMN/PSD

PUPST/PSU
PMN/PSD

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PPB
PDT
PTB
PMDB
PT
PSDB

PTB
PPB
PFL
PST

PPB
PCdoB
PMDB
PDT
PMDB
PFL .
PSDB
PSDB
PDT
PT
PT
PDT
PST

SÃO PAULO

PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PPB
PSDB
PL

Delfim Netto
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinhó Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz

Celso Giglio
Celso Russomanno
Corauci Sobrinho
De Velasco

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Farià de Sá
Armando Madeira
Bispo Wanderval

Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
João Sampaio
Jorge Wilson
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Ribeiro
Luiz Salomão
Luiz Sérgio
Milton Temer
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva

Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Walderley Martins PDT

. Presentes de Rio de Janeiro: 34

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD

PFL
PST

RIO DE JANEIRO

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

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Arolde de Oliveira
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Ipedo Rosa

Lael Varella
Linco!n PorteJa
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Evilásio Farias PSB PSB/PCdoB Jorge Pinheiro PMDB
Gilberto Kassab PFL Maria Abadia PSDB
Iara Bernardi PT Pedro Celso PT
José de Abreu PSDB Ricardo Noronha PMDB
José Dirceu PT Presentes de Distrito Federal: 5
José Genoíno PT GOIÁS
José Machado PT Barbosa Neto PMDB
José Roberto Batochio PDT Euler Morais PMDB
Lamartine Posella PMDB Geovan Freitas PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB Jovair Arantes PSDB
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Juquinhá PSDB
Maluly Netto PFL Udia QUinan PSDB
Marcelo Barbieri PMDB Lúcia Vânia PSDB
Marcos Cintra PL PUPST/PSU Luiz Bittencourt PMDB

PMN/PSD Pedro Canedo PSDB
Moreira Ferreira PFL Pedro Chaves PMDB
Nelo Rodolfo PMDB Roberto Balestra PPB
Nelson Marquezelli PTB Ronaldo Caiado PFL
Paulo Kobayashi PSDB Vilmar Rocha PFL
Paulo Uma PMDB Presentes de Goiás: 13
Professor Luizinho PT

MATO GROSSO DO SULRicardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB João Grandão PT

Robson Tuma PFL Marçal Filho PMDB

Rubens Furlan PFL Pedro Pedrossian PFL

Salvador Zimbaldi PSDB Waldemir Moka PMDB

Sampaio Dória PSDB Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

Teima de Souza PT PARANÁ
VadãoGomes PPB Abelardo Lupion PFL
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSU Affonso Camargo PFL

PMN/PSD AirtonRoveda PFL
Wagner Salustiano PPB Basílio Villani PSDB
Xico Graziano PSDB ,,chico da Princesa PSDB
Zé índio PMDB Dilceu Sperafico PPB
Zuliaê Cobra PSDB Dr.Rosinha PT
Presentes de São Paulo: 56 FlávioArns PSDB

MATO GROSSO Gustavo Fruet PMDB

Celcita Pinheiro PFL Iris Simões PTB

Uno Rossi PSDB Ivanio Guerra PFL

Murilo Domingos PTB José Borba PMDB

Osvaldo Sobrinho PTB José Carlos Martinez PTB

Ricardo de Freitas PSDB Luiz Caris Hauly PSDB

Teté Bezerra PMDB Márcio Matos PT

Wilson Santos PMDB Max Rosenmann PSDB

Presentes de Mato Grosso: 7
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB

DISTRITO FEDERAL Odílio Balbinotti PSDB
Alberto Fraga PMDB Osmar Serraglio PMDB
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Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL

Brasflia, 2 de junho de 1999

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
A contfnua evolução da Força Terrestre Brasilei

ra exige o permanente aperfeiçoamento da adminis
tração dos recursos humanos disponfveis.

2) Encontra-se em fase final de estudos, no êm
bito deste Ministério, a reformulação do Anteprojeto

11 • LEITURA DA ATA

O Sr. Caio Piela, servindo como 2.0. secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

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

O Sr. Feu Rosa, servindo como 1.0. Secretário,
procede à leitura do seguinte

111 • EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo nos seguintes termos:

MENSAGEM Nll. 763

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas excelências, de conformidade

com a Exposição de Motivos do senhor Ministro de
Estado do Exército, a retirada do Projeto de Lei nll

3.816, de 1997, que "Cria o Quadro Suplementar de
Oficiais de Saúde do Exército (QSOSau), e dá outras
providências", enviado à Cêmara dos Deputados com
a Men,sagem n1l 1.329, de 1997.

Brásflia, 8 de junho de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM NI!11-A3.1/MEx

Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes de Rio Grande do Sul: 28

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A lista de
presença registra o camparecimento de 405 Senho
res Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.

PUPST/PSU
PMN/PSD

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PDT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PST

Adãô Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marron;
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa

Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Valdomiro Meger PFL
Wemer Wanderer PFL
Presentes de Paraná: 26

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Vianna PDMB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 15



Em 9 de junho de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

ExcelenUssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portarianll 188, de 3 de agosto de
1998, que renova permissão à Rádio Antártida FM

PORTARIA Nll188, DE 3 DE AGOSTO DE 1998

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
611, inciso li, do Decreto n1l 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nll 53000.000156/93, resolve:

Art. 1-1l Renovar, de acordo com o art. 33, § 311, da
lei nll4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 28 de abril de 1993, a permissão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Itabira,
Estado de Minas Gerais, originalmente outorgada à Rá
dio Fifon de ltabira Ltda,. pela Portaria nA 67. de 13 de
abril de 1983, publicada no Diário Oficial da União em
28 seguinte, e transferida para a Rádio Antártida FM
Itda, pela Portaria nll 318, de 7 de dezembro de 1995,
publicada no Diário Oficial da União de 15 subseqUente.

Art. 2ll A exploração de serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes e seus regulamentos.

Art. 311 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do § 311 do art. 223 da Constituição.

Art. 411 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. - Luiz Carlos Mendonça de Barros.

Aviso nº" 800 - C. CivilBrasflia, 18 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência a inclusa Porta
ria nll 188, de 3 de agosto de 1998, pela qual foi re
novada a permissão outorgada à Rádio Antártida FM
Ltda, originalmente deferida à Rádio Fifom de Itabira
Ltda. pela Portaria nll 67, de 13 de abril de 1983, pu
blicada no Diário Oficial da União de 28 do seguinte,

Em 8 de junho de 1999

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o ExcelenUssimo Senhor Presidente da República soli
cita a retirada do Projeto de Lei nA 3.816, de 1997.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nll 766

Senhores Membros do Congresso' Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nll 188, de 3 de agosto de 1998, que renova
permissão à Rádio Antártida FM Itda, originalmente
outorgada à Rádio Fifon de Irabira Ltda, para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em frequência modulada, na cidade de
Itabira, Estado de Minas Gerais.

Brasflia, 9 de junho de 1999. - Fernando Hen
rique Cardoso.

EM Nº" 71/MC
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de Lei do Pessoal, dispondo sobre todos os Quadros e transferida para a requerente pela Portaria nll 318,
de Pessoal existentes. de 7 de dezembro de 1995, publicada nó Diário Ofici-

3) Para permitir a reunião, em um único dispositi- ai da União de 15 subsequente, para explorar serviço
vos legal, dos diversos diplomas existentes, toma-se de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
necessário interromper o processo legislativo em anda- cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais.
mento, referente ao Projeto de Lei nll 3.816/97, que cria 2) Os órgãos competente deste Ministério mani-
o Quadro Suplementar de Oficiais de Saúde do exército festaram-se sobre o pedido, considerando-o instruido
(QSOSau) e dá outras providências, encaminhado a de acordo com a legislação aplicável, o que levou ao
Vossa Excelência por intermédio da Exposição de Moti- deferimento do requerimento de renovação.
vos nll 054-A3.1/MEx, de 22 de setembro de 1997. 3) Esclareço que, nos termos do § 311 do art. 223

4) Diante do acima exposto, tenho a honra de sub- da Constituição, o ato de renovação somente produ-
meter à elevada consideração de VossaExcelência o zirá efeitos legais após deliberação do Cóngresso
pedido de que seja sustada, no Congresso Nacional, a Nacional, para onde solicito seja encaminhado o refe-
tramitação do Projeto de Lei relativo aos Oficiais de Sa- rido ato, acompanhado do Processo Administrativo nll

úde do EXército, retirando-se a respectiva matéria. 53000.000156/93, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Gleuber Vieira, Ministro Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Minis-

de Estado do Exército. tro de Estado das Comunicações.

Aviso nº" 797 - C.Civil.



"V - pagamento de parte das presta
ções, vencidas ou vincendas, decorrentes
de financiamento habitacional concedido
no âmbito do Sistema Financeiro de Habi
tação - SFH, desde que:" (NR)

"a) .
b) .
c) "

Art. 2l1. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 9 de junho de 1999. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Brasília, 9 de junho de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a V. Ex·, a fim de submetido à revi

são da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65
da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado
nll. 78, de 1999, constante dos autógrafos em anexo,
que "dispõe sobre a utilização do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, para quitação de pres
tações atrasadas dos financiamentos habitacionais".

Atenciosamente, - Senador Casildo Malda·
ner, Primeiro-Secretário, em exercício.
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Ltda, paraexplorarservlçóé!eradiodifusãosonoraem PROJETO DE LEI NlI.1.166199
frequência modulada, na cidade de Itabira, Estado de Dispõe sobre a utilização do Fundo
Minas Gerais. de Garantia do Tempo de Serviço -

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho, FGTS, para quitação de prestações atra.
Chefe da Casa Civil da Presidência da República. sadas dos financiamentos habitacionais.

OFIcIOS O Congresso Nacional decreta:
Do Sr. Senador Casildo Maldaner, Primeiro Art. 1l1. O ínciso Vdo art. 20 da Lei nll. 8.036, de 11

Secretário, em exercício do Senado Federal, nos de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte re-
seguintes termos: dação:

OFIcIO Nº 465

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 00078 1999 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 02 03 1999
SENADO: PLS 00078 1999

AUTOR SENADOR: LUZIA TOLEDO PSDB ES
EMENTA DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE

SERVIÇO (FGTS) PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES ATRASADAS DOS
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS.

DESPACHO INICIAL
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
08 06 1999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

ENCAMINHADO A SSEXP.
ENCAMINHADO A :

(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 0806 1999
TRAMITAÇÃO

0203 1999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

02031999 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.
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02 03 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS, PELO PRAZO DE OS (CINCO) DIAS UTEIS
APOS SUA DISTRIBUIÇÃO E PUBLICAÇÃO EM AVULSOS.
DSF 03 03 PAG 4061 A 4063.

0303 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 03 DE MARÇO DE 1999.

03 03 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CAS.

11 03 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDA.

1603 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RELATOR SEN ;PAULO HARTUNG.

31 03 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDA PELO RELATOR SEN PAULO HARTUNG, COM MINUTA
DE PARECER CONCLUINDO PELA APROVAÇÃO, ESTANDO A MATERIA
EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO.

12 OS 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
EM REUNIÃO REALIZADA EM 12 OS 99, E APROVADO O PARECER DO
RELATOR, SEN PAULO HARTUNG, CONCLUINDO PELA APROVAÇÃO NA
INTEGRA DA PRESENTE MATERIA. (FLS. 5 AIO).

12 OS 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACP, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

19 OS 1999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

2005 1999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXADA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER. (FL.11).

20 OS 1999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO, PARA LEITURA DO PARECER.

2705 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 LEITURA PARECER 279 - CAS, FAVORAVEL.
DSF 28 OS PAG 13224 A 13226.

27 OS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 LEITURA OF. 012, DE 1999, DO PRESIDENTE DA CAS,
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO, SENDO ABERTO O PRAZO
DE OS (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO,
POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE A MATERIA
SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 28 OS PAG 13246.

28 OS 1999 (SF) SECRETARIAGERAL DA MESA (SGM)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 31 OS A 07 06 99.

07 06 1999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI, FLS. 7, TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

07 06 1999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA TERMINO PRAZO.

08 06 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, PREVISTO NO ART. 91, PÀRAGRAFO TERCEIRO, DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADQ.FEDERAL.

08061999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
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DSF 09 06 PAG
08061999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

PROCEDIDA A REVISÃO DOS AUTOGRAFOS (FL.9). , /,
0906 1999 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N° ••'!..tf.:J? cr ?
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 78, DE 1999

Dispõe sobre a utilização do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para quitação de
prestações atrasadas dos financiamentos
habitacionais.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 O inciso V do art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de

1990, passa a vigorar com a seguinte redação:'

44Art.2D. . .

......... ~ ..

v - pagamento d~ parte das prestações, vencidas ou vincendas,

.decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema

financeiro de Habitação (SFH), desde que: (NR)

"...............................................................................................................................

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Uma dos grandes paradoxos do Sistema Financeiro de

Habitação (SFH) foi o cruel processo de reajuste de prestações e saldos

devedores que, em um período de' extremas dificuldades financeiras para os

mutuários, transformou o Sistema, originalmente criado como beneficio social,

em pesadelo para seu público alvo.
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De um lado vêem-se os mutuários: impossibilitados de pagar as

prestações mensais, muitos adquirentes da casa própria tomaram-se

inadimplentes e estão ameaçados de perderem seu único patrimônio. De outro

lado, vê-se a faléncia gradual do Sistema: há dados publicados na mídia que

apontam para um índice aproximado de 30% de inadimplência, o que prejudica

sobremaneira o SFH, pois qualquer sistema financeiro de habitação deve ter no

retomo de seus financiamentos sua principal fonte de recursos. Sem o

pagamento devido das prestações esse paradigma não se concretiza e o sistema

entra em colapso.

Um dos financiadores do SFH, o Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS), possui instrumentos que permitem, ..aos trabalhadores

integrantes do sistema, utilizarem parcela de suas contas vinculadas para

pagamento de prestações e liquidação do saldo devedor. Encontra-se,

entretanto, em aberto, na Lei que rege o Fundo, o pagamento de prestações já

vencidas.

Essa ausência da necessária flexibilidade na utilização dos

recursos do FGTS para pagamento das prestações em atraso prejudica não só o

mutuário depositante do Fundo de Garantia como também o Sistema

Habitacional. Urge, portanto, que se altere a Lei nO 8.036, de 11 de maio de

1990, lei que rege o FGTS, para permitir a utilização dos recursos depositados

em conta dos mutuários também para pagamento das prestações vencidas ou

em atraso.

Nesse sentido, como forma-- de oferecer aos mutuários uma

alternativa viável de pagamento do financiamento habitacional e, assim,

contribuir para a redução do número de inadimplentes do SFH, apresento esta

proposição, convicto de merecer o apoio dos nobres colegas para sua

aprovação.
Sala das Sessões, em 2 de março de 1999

___Senador
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO·DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movímentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa. inclusive a indireta. de culpa recíproca e de força maior. comprovada com
pagamento dos valores de que trata o art. 13;
II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos. filiais ou agências, supressão
de parte de suas atividades, ou ainçia falecimento do empregador in~ividual sempre que qualquer dessas
.:.conincias· implique rescisão·de contrato de trabalho. comprovada por declaração escrita da empresa. suprida,
quando for o caso, por decisão judioial transitada em julgado;
III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fIm habilitados perante a
Previdência Social. segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes,
farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em
alvará judicial, expedido a requerimento do interessado. independente de inventário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação (SFH). desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa oU em
empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado. no mínimo. durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatim~nto atinja. no máximo. 80 (oitenta) por cento do montante da prestação:

VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de fmanciamento imobiliário. observadas as
condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o fmanciamento seja concedido no âmbito
do SFH e haja ínterstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;
VII - pagamento total ou parcial do preço da aquisição de moradia própria. observadas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS. na mesma
empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação fmanciável nas condições vigentes para o SFH;
VIII - quando permanecer 3 (três) anos ininterruptos. a partir da vigência desta lei. sem crédito de depósitos;
IX - extinção normal do contrato a termo. inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n° 6.019,
de 3 de janeiro de 1974;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igualou superior a 90 (noventa) dias. comprovada por
declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
§ I° A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurar que a retirada a que faz ju_s o
trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o periodo de vigência do último
contrato de trabalho. acrescida de juros e atualização monetária. deduzidos os saques.
§ 2° O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V. visando beneficiar os trabalhadores de baixa renda
e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3° O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS. pelo trabalhador. só poderá ser exercido para um
único imóveL
§ 4° O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do
fundo. na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
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§ SO O pagamento da retuadà após o período previsto em regulamento. implicará atualização monetária dos
valores devidos.

..............................................................................................................................................................

( À Comissão de Assuntos Sociais - decisão terminativa)

Publicado no Diário do Senado Fedem de 3-3·99

PARECER N!! 279, DE 1999
Da Comissão de Assuntós Sociais,

sobre o Projeto de Lei do Senado né 78,
de 1999, de autoria da Senadora Luzia To-
ledo, que "Dispõe sobre a utilização do
Fundo de Garantia do Tempo dé Serviço
(FGTS) para quitação de prestações atra
sadas dos financiamentos habitacionais".

Relator: Senador Paulo Hartung

I - Relatório

o Projeto de lei do Senado nº 78, de 1999, é
submetido à apreciação da Comissão de Assuntos
Sociais em termos de decisão terminativa. Trata-se
de Projeto de autoria da nobre Senadora Luzia Tole
do, que visa primordialmente "oferecer aos mutuá
rios uma altemativa viável de pagamento do finall
ciamento habitacional e, assim, contribuir para a re
dução do número de inadimplentes do SFH".

Com um único artigo. o projeto altera o art. 20
da Lei nSt 8.036, de 1990. que dispõe sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), permitin
do o pagamento de parte das prestações, vencidas
ou vincendas. decorrentes de financiamento habita
cional concedido no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação (SFH).

Justifica a ilustre autora da proposição que um
dos grandes paradoxos do SFH tem sido o ·cruel
processo de reajuste de prestações e saldos deve
dores que. em um período de extremas dificuldades

financeiras para os mutuários, transformou o Siste
ma, originalmente criado como benefício social, em
pesadelo para seu público alvo». Acrescenta, ainda,
que apesar de a legislação que rege o FGTS permitir
a utilização de parcela das contas vinculadas, para
pagalT'ento de prestações e liquidação de saldoS de
vedores, não há qualquer previsão para o pagamen
to de prestações já vencidas.

Ainda segundo a j\.lstificação, a ausência da
necessária ~Iexibilidade na utilização dos recursos do
FGTS para pagamento das prestações em atraso
prejudica não só o mutuário depositante do Fundo

de' Garantia como também o Sistema Habitacional
como um todo.

11 - Análise

O Sistema Financeiro de Habitação tem sido
uma das peças fundamentais da política habitacional
brasileira, mas sua história recente, reflexo das osci
lações na economia brasileira, das interferências ex
ternas e das inúmeras alterações nas regras dos fi
nanci3Jl1entos. mostra-nos um impacto significativo
no nível de inadimplência com conseqüências sérias
para o equilíbrio do Sistema.

Obser'Ve-se que as atuais regras do FGTS não
restringem o pagamento, com recursos do Fundo, às
prestações ainda por vencer. Não era propósito do
legislador restringir o direito do mutuário. No entanto,
a leitura do dispositivo deixa margem a dúvidas e
tem sido interpretado pelos órgãos executivos como
restrftiva, coibindo a utilização dos recursos do Fun
do para pagament.o de prestações jã vencidas.

Convicta da fragilidade do dispositivo legal, o
qual predente alterar, a ilustre Senadora Luzia Tole
do acrescentou-lhe dois termos importantíssimos,
que não deixam qualquer espaço a duplo entendi
mento.

'111- Voto

Em face do exposto e consciente de ser esta
uma proposta de grande alcance social, que benefi
ciará milhares de mutuários da casa própria, voto
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nQ 78,
de 1999.

Sala da Comissão, 12 de maio de 1999. - Os
mar Dias, Presidente - Paulo Hartung, Relator
Moreira Mendes - Heloísa Helena - Luiz Pontes -

Lúcio Alcântara - José Alencar - Geraldo Cândi
do - mo Viana - Leomar Quintanilha - Maria do
Carmo Alves - Maguito Vilela - Luzia Toledo 
Geraldo Althoff - Antero Paes de Barros - Carlos
Bezerra - Sebastião Rocha - Marluce Pinto.
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Brasflia, 9 de junho de 1999

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a Pro

posta de Emenda à Constituição der autoria de V. ExB,
que "dispõe sobre a desincompatibilização dos Gover
nadores de Estado e Prefeitos que concorrem à reelei
ção", por não conter número mfnimo de assinaturas in
dicado no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada di
retamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

Do Deputado Aécio Neves Lider do PSDB,
nos seguintes termos:

OF. PSDBI/IN2. 932199
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Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente da do Partido do Movimento Democrático Brasileiro -
Câmara dos Deputados, nos seguintes termos: PMDB, que comporão a Comissão Especial destinada
SGMIP N2. 629 a examinar o Projeto de Lei nll 634, de 1975, do Poder

Executivo, que "Institui o Código Civil Brasileiro".

Titular
GUSTAVO FRUET
OSMAR SERRAGLJO
RENATO VIANNA
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
SYNVAL GUAZZELLI
Outrossim, informo aV. ExB que as vagas destina

das às suplências serão preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira

Lima, Llder do PMDB.

Do Sr. Deputado Augusto Nardes, Presiden
te em exercício da Comissão de Agricultura e Pc
titica Rural, nos seguintes termos:

OFICIO NR 582/99

Brasflia, 9 de junho de 1999

Senhor Presidente,
Indico a V. Exa o Senhor Deputado RAFAEL

GUERRA, como membro titular, para integrar a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nA 89-A, de 1995,
que "dá nova redaçêo ao inciso IV. do art. 29 da Cons
tituição Federal" (Número de Vereadores).

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

OF. PSDBI/IN2. 939199

Bras!lia, 9 de junho de 1999

Senhor Presidente,
Venho solicitar a V. ExB a gentileza de determinar

asubstituição do Deputado MÁRCIO FORTES pelo De
putado ZENALDO COUTINHO no cargo de Vice-Llder
do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

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

Defiro.
Em 9-6-99. - Heracllto Fortes, 1AVi

ce-Presidente no exercfcio da Presidência

Do Deputado Geddel Vieira Lima, L1der do
PMDB, nos seguintes termos:

OF/GABII/N2 815

Brasflia, 9 de junho de 1999

Senhor Presidente,
Em atençêo ao Offcio SGM/P nA 109/99, enca

minho a V. Exa a relação dos nomes dos Deputados

Brasflia, 27 de maio de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Interno des

ta Casa, comunico aV. ExB que, em 26 de maio do cor
rente ano, esta Comissão aprovou o parecer contrário
do Relator, Deputado Augusto Nardes, ao Projeto de
Lei nA 4.729/98, contra os votos dos Deputados Nilson
Mourão e, em separado, do Deputado João Grandão.

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

Respeitosamente, - -Deputado Augusto Nar
des, Presidente em exercfcio.

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, nos seguintes termos:

OF. NR 474-P/99 - CCJR

Brasflia, 27 de maio de 1999

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

tais cabfveis, a Proposta de Emenda à Constituição n"
190194 e as de n"s 191194 e 291195, apensadas, aprecia
das par este Órgão Técnico em 26 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. ExB protes
tos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. N2 486-P/99 - CCJR

Bras!lia, 12 de junho de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a V. ExB, para as providências regi

mentais cabfveis, o Offcio nA 575/P/96, ao Supremo
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Brasília, 2 de junho de 1999

Brasília, 26 de maio de 19~

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. nll ,133, caput,
do ~irnento Interno, comunico a V. ExB que a Comis-

Senhor Presidente
Comunico a V. ExI, em cumprimento ao disposto

,,!O art. nll 58 do regimento Interno, a apreciação, por este
Orgão Técnico, do Projeto de Lei nll 4.693-A/98.

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

Atenciosamente, - Deputado, Marcus Vicente,
Presidente em exercfcio

Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira, Presiden
te da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos.

OF.P-67/99

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa., para os fins previstos no
art. 54, 11, do Regimento Interno, que esta Comis
são opinou pela inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto de Lei nll 3.463/92, dos PL nlls
1.383/91 e 228/95, apensados, bem como do Subs
titutivo aprovado pela Comissão de Desenvolvimen
to Urbano e Interior.

Cordiais Saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidenta.

Do Sr. Deputado Enio Bacci, Presidente em
exerclcio, da Comissão de seguridade Social e
Família, nos seguintes termos:

OFíCIO Nll 50199-P

Brasília, 31 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex', em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n1l 4.170/98.

Solicito a V. Ex' autorizar a publicação do referi
do projeto e do seu respectivo parecer.

Atenciosamente, Deputado Enio Bacci, Presi
dente em exercfcio.

Do Sr. Deputado Marcus Vicente, Presidente
em exerclclo de Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, nos seguintes termos:

OFíCIO Nll 85/99

Tribunal Federal, apreciado por este Órgão Técnico Of.P-nll 206199
em 111 de junho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex' protes
tos de elevada estima e distinta consideração. - De
putado José Carlos Aleluia, Presidente.

Da Sra. Deputada Maria Elvira, Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos
seguintes termos:

OFíCIO Nll P-273/99

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex·, em cumprimento ao dis
posto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejei
ção do Projeto de lei nll 4.903/99, do Sr. José Bor
ba, que "Altera a redação do art. 26, § 311, da Lei nll
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabele
ce as diretrizes e bases da educação nacional",
para publicação da referida proposição e do pare
cer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira, Pre
sidente.

Da Sra. Deputada Veda Cruslus, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

OFíCIO P-198199

Brasília, 26 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa. para os fins previstos no
art. 163, I, do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu, unanimemente, pela prejudicialidade
do Projeto de Lei nll 1.214/95, do Sr. Max Rosen
mann, e dos PL nlls 2.735/97 e 4.093/98, apens.a
dos; e pela inadequação financeira e orçamentária
dos PL nlls 2.946/97, 4.276/98, 4.762/98, 4.784/98 e
153/99, apensados.

Cordiais Saudações, - Deputada Veda Crusi
us, Presidenta.

Brasma, 26 de maio de 1999

senhor Presidente,
Comunico a V. Exa. para os fins previstos no art.

54, li, do Regimento Interno, que esta Comissão opi
nou pela inadequação financeira.e orçamentária do
Projeto de Lei nll 2.084/96, do senado Federal, e dos
PL nlls 2.245/96 e 2.153/96, apensados.

Cordiais Saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidenta.

OFíCIO P- Nll 202199



REQUERIMENTO

REQUERIMENTO N2 DE
(Da Sra. Lfdia Quinan)

Requer o desarquivamento dos Pro
jetos de Lei de sua autoria.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, nos termos do Art. 105, Pa
rágrafo Único, o desarquivamento dos Projetos de
Lei de minha autoria de números, a· saber: PL n2s
4.215/98, 2.771/97, 2.833/97, 3.463/97, 4.214/98,
retornando-se a tramitação da proposição desde o
estágio em que se encontrava.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Lídia
Quinan, Deputada Federal.

Defiro, nos termos do art. 105, parágra
fo único, do RICO, o desarquivamento das se
guintes proposições: Projetos de Lei nºs
2.771/97, 2.833/97, 3.463/97 e 4.214/98.
Indefiro, quanto ao PL nll 4.215/98, por naQ_~
encontrãr árquivado. Oficie-se à requerente.

Em 9-6-99. - Presidente Michel Temer.

Da Sra. Deputada lidía Quinan, nos seguin
tes tennos:

Brasília, 8 de junho de 1999

Senhor Pmsiderte,

Tenno a honra ce comunicar a V. Exa. que, em
reunião realizada nesta data, foi instalada a Comis
são Parlamentar de i1nquérito destinada a apurar o
desperdrcio de alimentos no perrodo dos~os
imediatamente mteric,res ao do Presidente Fernando
Henrique Cardo:;o, dei qual fui eleita Presidenta, jun
tamente com os Deputados Lurs Eduardo e Cleonân
cio Fonseca, el'3itos, respectivameilte,12 e 3SI Vi
ce-Presidente, ficandt) vaga a 28 Vice-Presidência,
em razao de o Partidc1 dos Trabalhadores nao ter fei
to até o momento, a indicação do parlamentar que
ocupará o referido cargo.

Na certeza de contar com o apoio e a colaboração
de V. Exa. para o l:>om andamento das atividades que esta
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sao de Viação e Transportes, em reuniao ordinária reali- CPI irá desenvolver, colho a oportunidade para apresen~

zada hoje, rejeitcu o Projeto de Lei rf' 150199 - do Sr. tar-lhe meus protestos de apreço e consideração,
t:nio Bacci - que "toma facultativo o uso de cinto de~ Atenciosamente, - Deputada Celcita Pinheiro,
gurança em vias ;JrbanElS, com velocidade de até 40 Km". Presidenta.

Atenciosarl'lente, - Deputado Marcelo Teixeira,
Presidente

Da S,a Deputada! Celcita Pinheiro, Pl8Sidente da
Comissão Parlal.118Ilt2r de Inquérito destinada a apu~

rar o desperdicio de alimentos no periodo dos Gover
nos imediatamente anteriores ao do Presidente Fer
nando Henrique cardoso, nos seguintes tennos:

OFIcIO Nº 2/99·.p

PROJETO DE LEI N2 960, DE 1999
(Do Sr. Almeida de Jesus)

Dá preferência detramitaçao na Justiça nos Municipios, Estados
e na esfera Federal aos procedimentos judiciais em que figure
como parte pessoa fisica com idade igualou superior a 60
(sessenta) anos, beneficiária judiciária gratuita.

(APEN5E-SE AO PROJETO DE LEI N2 420, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Os procedimentos judiciáis, em tramitação na Justiça nos
~unicíp!os, Estados e na esfera Fede~al, em que figurem como parte ou

.mtervemente .Pe.ssoa fisica com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, benefiCIárIa da Assistência Judiciária Gratuita, receberão mediante
requerimento do interessado, tratamento prioritário na prática'de todo e
qual~uer . ato ou diligência procedimental, tais como distribuição,
.~ublicação de despachos na impr~IJSa oficial, citações e intimações,
mclusão em pautas de audiências, julgamentos e proferimento de decisões
judiciais.
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Parágrafo Único - O interessado na obtenção do beneficio estabelecido
nesta lei, deverá requere-lo ao juiz da causa ou ao juiz distribuidor,
comprovando com documento hábil que possui idade igual ou superior 60
(sessenta) anos.

Ar!. 2" - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições emcontr~ .

JUSTIFICATIVA

Esse projeto de lei visa a dar o caráter de prioridade àS
demandas judiciais provenientes de pessoas com mais de 60 (sessenta)
anos, consoante com mna série de conquistas sociais, materializadas
através de legislações específicas que buscam possibilitar uma melhor
qualidade de vida aos cidadãos da chamada terceira idade.

Cumpre lembrar que o simples fato de que em nosso
pais, dadas as condições sócio-econômicas gerais do povo, a expectativa de
vida em pouco transpõe a casa dos 60 anos, o que por si só, confere um
caráter de prioridade a esses cidadãos, inclusive como valorização e forma
de prestar a devida homenagem a mn contingente de pessoas tão
desassistidas em suas especificidades, sobretudo os de baixa renda.

Outro dado a ser elencado diz respeito ao tempo médio
de duração dos processos em trâmite na justiça commn, o que não raro,
quando se trata de impetrante na faixa etária acima referida, encontra seu
desfecho após o falecimento do mesmo.

Sala das Sessões, em 19 de maio de 1999

PROJETO DE LEI N2 961, DE 1999
( Do Sr. Chico da Princesa)

Dispõe sobre a realização de sorteios de prognósticos pela Caixa
Econômica Federal.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (M:E:RITOl; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART ...4, II)

oCONGRESSO NACIONAL decnlII:

Ar!. 1" - Nos soneios de prognósticos realizados pela Caixa Econômica Federal,
após o saneio de cada algarismo, deve ser anunciado o número dos acertadores que
ainda permanecem na: disputa dos prêmios.

Ar!. 2" • Imediatamente após o saneio do último número de série, será anunciado o
número final dos acertadores e quanto caberá a cada um como pagamento do
prêmio.

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

Ar!. 4" - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A transparência dos sorteios realizados pela Caixa Econô~ca

Federal é requisito essencial que deve ser procurado com afinco, para sua tnalor
credibilidade.

Nioguém esquece I: enorme quantidade de vezes, que o ex-deputado João Alves
alardeou, na CPl do Orçamento, por ter ganho sorteios da loteria

A Caixa ECOOÔIIlÍca Federal teve uma feliz idéia de rea1izar os
sorteios em caminhões que percorrem várias cidades do Brasil, não só dando
transparência à sua realizaçio pública, como aproximando-se do seu público
USUário, promovendo um verdadeiro espetàculo que, aliás, é muito concorrido.

o volume de lllOVÍIIlCntO que representa esse serviço da Caixa
Econômica Federal, demonstra c1anlmente a aceitação que teve por pane do povo.

Esse serviço da Caixa Eemiõmica Federal, acumula, em
am:cadação, até fevereiro de 1999, a importAncia de RS 302.079.694,00, com
~os Iiquidos ~ RS 102.829.081,00, sendo, poI1lII1to, aconselhável que à
medida que os algarismos viii sendo sorteados, o que é feito, aliás, com a maior
trall.spal&çia, seja lIIIUIIciado l8IIIbém o número de apostadores que acertaram os
algarismos até entAo sorteIdos.

" Além de rqneSeIIlar um novo atrativo, dando uma emoção
muno nwor ao evento desse sorteio público, evitará a espeêuIação sobre a apuração
final.

Sim, porque na realidade, embora os algarismo sejam sorteados
publicamente, o anúncio do número dos ganhadores finais só ocorre no dia
~. '

Na ~ do computador, com os recursos da tecoologia
disponíveis, é simples a obtençlloo dos resultados parciais e do resultado final em
poucos minutos, no próprio 10çaI em que ~ realizado o saneio.

É evidente que não se procura a proclamação dos nomes dos
felizes ganbadores, llJlIS apenas o nÍlDlero decrescente dos que ainda permanecem
na disputa.

Essa é a finalidIIde da nossa proposta.

~-~
~

PSI>BIPR

PROJETO DE LEI N! 964, DE 1999
( De Sr. Luiz Bittucourt )

Modifica a Lei n~ 9.294, d. 1996, proibindo a oferta e a
ingestao de blObidaa alcoólicall ... aeronaves e veículos de
transporte coletivo.

(APEHSE-SE AO pROJftO DI Lltl IIt 4.846, DE 1994)

oCcJetraIoN~I c\emIa:

AIt. l'OUl. 4'daLei 1I'9.2'U, de 1996. passa a vigorar aet'C'Cido
do seguinte §3':

"§ 3'Sdo~ Q ofntiJ e a Illgutão de b<bltia3 alcoólicas em
aet'OIIQVC!, e ve1clll0l Je tralUpOffe coletivo. devendo-.e advertir o.
~1_pnvl__rlaprolhlçi1o."

AIt. 2' Esla lei lIlltI em Y;1lOf na clara de sua flublicaçjo.
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JUSTIFICAÇÃO

A afena de bebidas alcoólIcas em aeronaves e. mais recentemente.

em alguns ônibus interestaduais. sempre foi tida como requisito para caractenzar um bom

serviço de atendimenlo de bordo. Vem servindo para conquistar a slmpana de

consumidores mais exigentes e para tranqüilizar usuários mais amedrontados com as

cucunstâncias das viagens.

Tem-se observado. no entanto. que essa regalia não gera apenas

bem-estar no inrerior dos veiculas. Apesar da maíoria dos passageiros lidar de forma

convenient-. com a ingestão do álcool. é cada vez maior o número de experiêocias

desagradáveis. relatadas por funcionários das. empresas, envolvendo o consumo de bebidas

alcoólicas. Pessoas passam a falar alto, a incomodar os demais passageiros, a destrntar os

comissários e a desobedecer as regras do transporte. As atitudes IDconvenienres de apenas

um passageiro passam a transformar a viagem de todos os demais num martírio.

Tal situação, havendo a possibilidade da oferta e do consumo de

bebidas alcoólicas no interior dos veiculas, é incapaz d~ sé; evitada. Primeiro, porque são

muito variados os limites de resistência de cada pessoa em relação à ingestão do álcool;

enquanto duas latinhas de cerveja podem transformar o comportamento de alguns, outros

não se alterarão nem mesmo com algumas doses de uisque. Segundo, porque é

virtualmente impossivel para os comissários de bordo detectar os casos de passageiros que
estejam prestes a ultrapassar seu "limite de consumo", a partir do qual podem representar

ameaçaao conforto e à segurança do transporte.

o mais plausivel, diante desse quadro, é simplesmente proibir-se a

'oferta e o consumo de bebidas alcoólicas em aeronaves e veiculas de transporte coletivo.

Trata-se da única medida capaz de atenuar as ocorrências indesejadas de que se falou,

embora sempre exista a possibilidade do passageiro embriagar-se antes de ingressar no

veiculo.

Esperamos que essa decisão seja compreendida pela comunidade

dos usuanos, mais preocupada, temos certeza, com a qualidade e a segurança do I

transporte do que com os mimos oferecidos pelas companhias de ônibus e aviação.

Sala das Sessões, em de de 1999.

/lqfr/rr
t..Jlv "-v u...........,/

Deputado L~:Bittencourt

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVoS- CeDI"

LEI N° 9,294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRlÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS,
BEBIDAS ALCOÓLICAS, MED12AMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSNOS AGRÍCOLAS. NOS
TERMOS DO § 4° DO ART. 220 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

..............................................................................................................................

An. 40 Somente será permitida a propaganda comercial de bebidas alcoólicas
nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e uma e as seís horas.

§ 10 A propaganda de que trata este artigo não poderá associar o p~o.duto a~
esporte olimpico ou dr competição. ao desempenho saudável de q~quer aUVIdade. a
condução de veiculas e a imagens ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pesso~.

§ 2° Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão advertênCia
nos seguintes termos: "Evite o Consumo Excessivo de AlcGol".
............................................................................................................................
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 968, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueno)

Possibilita a utilização de recursos do FGTS, pelos
trabalhadores titulares de contas desse fundo, na compra de
ações do Banco do Brasil quando da sua privatização no contexto
do Programa Nacional de Desestatizaçãoa

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.728, DE 1989)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" O trabalhador titular de conta do FGTS - Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço podeni optar por adquirir ações do Banco do Brasil , quando
da sua privatizaçio através do Programa Nacional de Desestatização.

Art. 2" A opçio de que trata o art. 1" seri' feita mediante manifestação
prévia e formal do titular da conta do FGTS.

Panigrafo único - SOlMnte poderá e"eroer a opção pela compra o
trabalhador que tiver sua conta do FGTS com saldo suficiente e disponível para
a aquisição pretendida.

Art. 3" Imediatamente após o encerramento do leilão de privatizaçio do
Banco do Brasil abriar-se-á prazo de 80 (sessenta) dias para que o trabalhador
titular de conta do FGTS faça a opção pela compra das ações, de acordo com as
disposições desta lei .. da I1Igulamentação que vier a ser .."pedida, pelo mesmo
preço .. condiç6es de pagamento adjudicadas ao ganhador do Ieilio.

Parágrafo único - As opções de compra e"ercidas pelos trabalhadores
titulares de contas do FGTS, no seu conjunto, poderio atingir o todo ou parte
das ações leiloadas.

Art. 4- Somente após transcorrido o prazo de que trata o artigo anterior, o
saldo das ações leiloadas que não forem objeto de opção de compra por parte
dos trabalhadores titulares de contas do FGTS passari à poss~ e propriedade
do comprador vencedor do leUio de privaüzac;ão, na fonna e condições
estabektcidas no edital de privatizaçào e na legislação e normas em viQor.

Art. 5° Relativamente às ações dei Banco do Brasil adquiridas pelo
trabalhador, na fonna das disposições desta Lei. deverão ser atribuidos os
mesmos direitos, obrigações e restrições ,previstos no edital de privabzação e
nas nonnas aplicáveis ao processo de desestatização, inclusive quanto ao prazo
para posterior venda a terceiros.

Art. 8' Ao Poder Executivo fica atribuida competência para regulamentar
as disposições desta Lei, no que for cabível, no prazo de atê 90 (noventa) dias a
partir da data da sua publicação, sem prejuízo da imediata entrada em vigor das
presentes disposições.

Art. 9' Esta Lei entra em vigor na .data da sua publica,çã0,ftvogadas as
dispnsições em contrário. \1't/' /

JUSTIFICATIVA

Uma das principais criticas ao Programa Nacional de
Oesestatizaçlio que vem sendo implementado pelo Governo Federal diz
respeito à desnacionalizaçlio das empresas estatais vendidas em leillio e,
mais do que isso, o restrito acesllO estabelecido ao capital privado
nacional e aos trabalhadores brasileiros, que de per si não conseguem
reunir os recursos e condiçbes suficientes para competir com os
poderosos investidores alienigenas.

O presente Projeto de Lei visa, exatamente, corrigir em parte esse
desequilibrio, na medida em que possibilita aos trabalhadores brasileiros,
legitimas donos dos recursos dePositados no Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS, optarem livremente pela aquisição de ações do
Banco do Brasil, quando da sua privatização, nas mesmas condições
(preços, prazos, etc.) que vierem-a ser adquiridas pelo ganhador do leilão
de privatização daquela estatal.

Mais do que isso ainda, o presente Projeto contribui para a
pulverização do capital da CEF, priorizando a sua aquisição pelos
próprios brasileiros, trabalhadQres. Lamentavelmente não há como se
estender essa possibilidade aos milhões de trabalhadores brasileiros que
trabalham na informalidade ou que não têm direito ao FGTS.

. Dada a relevância e o .alcance das propostas constantes deste
Projeto, peço o apoio dos Ilustres Pares no sentido da sua rápida
tramitaçlio e aprovaçlio.

Sala das Sessães, em {cf de f..r.,.'l-1 v de 1999

PROJETO DE LEI N!!. 969, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus )

Altera. a Lei n2 7 a498, de 25 de junho de 1986, para dispor sobre
a -jornada de trabalho dos Enfermeiro:::, '!'€.cn~CDS de Enfermagem e
Auxiliares de Enfermagem•
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(18 CllMISSOES DE TRAllALIIO, DE ADKINISTIlAÇJ.O E SERVIÇO PlIIlLlCOl E
DI COIISTI'lUIÇJ.Q E JUSTIÇA E DE REDJlÇAO (AR'l'. 54) - ART. 24, II)

Art I' A Lei n' 7.498, de 25 de junho de 1986, poaa a visam
acrescida do seguinte artigo:

•Art 23A A jomoda máxima de 1IIbalho dos Enfi:nneims,

Auxiliares de Enfermagem e Técnicos de EnfCIJllal!"ll1 .... de 30
(trinta) bom semanais e 120 (CC11lO e vinlc) bom mensais.

Art 2' Esta lei entra em vigor na dal& de sua publicaçio.

PROJETO DE LEI No!! 972, DE 1999
( Do Sr. Ivan Pairio )

Acrescenta par4qrafo ao art. 73 da Lei n2 9 504 d 30 de
sete..bro de 1997, di.pondo sobre a tranaferenci~ v~lun~ária dei
recursos em ano eleitoral.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

OCon_ Nacional decreta:

Art I' Oan. 73, da Lei n' 9.504, de 30 de setembro de 1997 fica
acrescido do seguinte porágrafo: '

Art 2
6

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

§..;.~:.~.~.;;;;.~;~;;:.~.~~;;:.~;;;;;;;~.;;.
TeCur!OS de qta; trata o irx:i>o VI, alinea a, quando permitida,
Ilio poderá exceder à média dos valores correspoudcntes às
trmsfer&cias realizadas nos três anos anteriores."

JUSTIFICAÇÃO

o projeto, ora apresentado, objetiva fazer justiça aos profissionais
da ârea de Enfermagem, Iixando-lhes a jornada màxima de trabalho em 30 horas
semanais e em 120 horas mensais.

'Ar!. 73 .................................................................................

É notório o desgaste fisico e emocional a que estão sujeiras esses
abnegados profissionais que, Dio mo, submetem-se a um trabalho intenso CIlias
atividades sio desempenltadas em pé, ao longo dos dias e das noites, sujeitos que estão ao

"SIIe$S" decorrente do convivio com os doentes, do COIl1aIO com pacientes porIIldores de

doençasi~osas, dentre outros fatores.

Es1a iniciativa procma consolidar a preteDsio inqucstioní.vel da

categoria, concedendo-Ihcs uma teduçio da jornada laboral como fonna de gatIIltir.\bes

coodiç6es mais favoráveis pila o desempenho de suas atividIIdcs prolissiooais. Nada mais
juslll, portaDra, uma vez que os demais profissionais da ârea de Saúde já fonm
c:ontempIados com umacarga hotária reduzida.

Tal procedimento rcpresenllI WII suporte que lhes facuItatá a

preslII;io de um ttabaIbo mais produtivo, CIlios beneficios se reverteria, cspccialmeDle,
em favor dos pacientes sob seus cuidados e da sociedade como WII todo.

Pelas razões exposla!I e pila que se faça justiça a essa 1IborioIa
classe profissional, peço aos ilustres Pares desta Casa o apoio pam a aprovaçio deste
projetodelci.

......_-~~.
~~ ..

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DO EXERCíCIO DA ENFERMAGEM, E
DÁ OU1RAS PROVIDÊNCIAS.

..........................................................................................................................
Ar!. 23. O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem,~

virtude de carência de recursos humanos de nível médio nessa área, sem posswr
formação especifica regulada em lei, será autorizado, pelo Conselho F~ de
Enfermagem, a exercer atividades elementares de enfermagem, observado O disposto
no Ar!. 15 desta Lei. ..

Parágrafo único. É assegurado aos ateDdentes de enfermagem, admitidos
llIItes da vig!ncia desta Lei, o exercício das atividades elementares da eofcImagem,
observado o disposto em seu Ar!. 15.

• Pardgrafo com redação dada pola lA; n' 8.967, do 2811211994.

Art. 24. (Vetado).
Parágrafo único. (Vctado).

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO
. O projeto de lei que ora apresentamos "isa a reforçar o animus

morahzant~ que mouvou a LeI n6 9.504. de 1997. instiruidom de normas permanentes
plIlll as eleIções.

Ê indiscutivel o aVlUlÇO da materia com a vedação legol de
realizar ttu15ferência voluntária de recursos nos três últimos meses que anteeedem o
pleito. Contudo, parccc-nos que, linda assim, e principtimcnte pela cxistõncia de
ressalvas por obrigaçio fonnal p<CCXÍsten1e, urge que se inibo qualquer possibilidade de
abusos. limitando-se os valores a serem transferidos.

Ceno de que os ilustres Pares bem poderio compreender o
a1cancc e a u;,portincia da medido. _do pela sua aprovaçio.

de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

ESTABELECE NORMAS PARA AS ELEIÇÕES.

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais

Art. 73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleítos
eleitorais:

§ 7" As condutas enumeradas no "caput" caracterizam. ainda. atos de
improbidade administrativa. a que se refere o Ar!. 11. inciso L da Lei nO 8.429. de 2 de
junho de 1992. e sujei\lllll-se às disposiçõcs daquele diploma legal. em espccjal às
cominações do Ar!. 12. inciso Ill.

§ 8° Aplicam-se as sanções do § 4° aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos. coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

§ 9" Na distribuição dos récursos do FUDdo Partidário (Lei n° 9.096, de 19 de
sctembro de 1995 Ioriundos da aplicação do disposto no § 4°. deverão ser excluídos os
partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas.
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PROJETO DE LEI N!! 975, DE 1999
(Do s... Pompeo de Mattos)

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA'qVOS -CeDI"

PROJETO DE LEI N2 977, DE 1999
(Do s... Edison Andríno)

Disp~ sobre o adicional de ínsaiubridade para carteiros.

LEI N* 8.989, DE 24 DE FEVEJ{EIRO DE 1995

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI) NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA
UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE AUTÔNOMO
DE PASSAGEIROS, BEM COMO POR
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIêNCIA
FíSICA E AOS· DESTINADOS AO
TRANSPORTE ESCOLAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) OS
automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por:

I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de
suapropriedade atividade de COlldutor autônomo de passageiros, na condíção de tito1ar
de autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que destinem o automóvel
à utiJízaçilo na categoria de aluguel (táxi); .

• [nclso[ com ,.daçiiodadapelaLei n'9.3[7. de 05/[2/[996.

TI - motoristas profissionais autônomos. titulares de autorização, permissão
ou concessão para exploração do servíço de transporte.individual de'Passageiros (táxi),
impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destrUição completa,
furto ou roubo do veiculo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na
categoria de aluguel (táxi); ,

III - cooperativas de trabalho quesejam'permíssionárias ou concessínuárias
de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais
veículos se destinem à utilização nessa atividade;

IV - pessoas que, em tllZilo de serem portadoras de deficiência fisica, não
possam dirigir automóveis comuns.

dobro.
.Art. JO - O Poder Executivo regulamentará está Lei no prazo máximo

de noventa dias, a contar da data de sua pnblicação..

§ 2° • O veículo eventualmente utiIizado para o aprendizado de pessoa
portadora de deficiêncía física deverá usar, quando semdo a esse fim, as
sinalízações previstas no Código de Trânsito Brasileiro

Art. 4· - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5" - Fícam revogadas as disposições em contrário.

Obriga os Centros de Habilitação de Condutorets - caCa, a
adaptarem dez por cento de sua frota para o aprendizado de
pessoaa portadoras de deficiincia fisica e dá outras:
providências.

(AS COMISSOES DE VIAÇ10 E TIlANSPORTES; DE SEGURIDlUlE SOCIAL E
FAlULIA; E DE CONSTITUIÇ!O E JUSTIÇ! E DE REDAÇ10 - (AR!!'. 54) _
ART. 24, lI»

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Ficam obrigados os Centros de Habilitação de Condntores 
CHCs, a colocar à disposição de seus usuários portadores de deficiência fisica, dez
por cento de sem; veículos.

§ 1" - Os Centros de Habilitação de Con?utores - CHC:s, para~
o previsto no· "caput" deste artigo, poderão assoClar·~e ~tre. s~ on u~ a
intermediação de seu representante legal para colocar a dispostçao os refendos
veículos.

§ JO • O veículo adaptado deverá conter comandos manuais universais
tais como: empunbaduras de volante, uma ~vanc::a de controle do fx:eio e acelerador
e caixa automática ou similar (embreagem hidráulica ou computadonzada).

Art. 2°· Fica concedido o prazo de 180 dias, após a regulamentação
desta Lei pelo Poder Executivo, para os Centro de Habilitação de Condutores -
CHCs. adaptarem-se a esta Lei. .

§ 1° • Após transcorrido o prazo previsto no Ucaput~ deste artigo, as
empresas que descumpirem esta Lei estarão sujeitas às seguin!es penalidades:

a) advertência;

b) multa; ~c) suspensão da licença ; ~

d) cancelamento definitivo da licença .•
§ 2· - Em caso de reincídência, a multa cominada será aplicada em

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei vem pl:CCCdido de discussões e de
reivindicações das pessoas portadoras de deficiência fisica, que desejam que as
"auto-escolas", possuam veiculos adaptados com comandos manuais de lCordo com
as legislações do Contran (Conselho Nacional de Trinsito).

Ocorre que as pessoas portadoras de deficiência, possuem iIeD9ões do
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e IPVA (Imposto sobre Propric:lDde
de Veículos Automotores) para aquisiçlo de veicn10s automotores, COIIÍOI1IIC Lei
Federal n* 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Contudo, há previsio de um prazo de
180 (cento e oitenta) dias para spresentuem a respectiva carteira de habilitIçio.
Entio, devido a dificuldades no aprendiZIdo, muitas pessoas deixam de adquirir os
referidos veiculos, tio necessários à sua Iocomoçio. A referida legislaçio, visa
atende.- pessoas que, .em razio de serem porIadom de deficiência física, Dio
possam, como as íIemais pessoas, dirigir automóveis conveuciOlllÍs.

Com referência 80 custo dos equipamentos (comandos 1IWI1IIÍJ), cabe
infonnar que custam em média RS 1600,00 (hum mil e seiscentos reais), sendo que
o veiculo, quando nio-ntiIizado por pessoa portadora de deficiência física,
automaticamente, integrar-se-á a frota c:onvcncional da empresa.

Em face do exposto, coloco o presente projeto de lei a apreciaçilo dos
nobres pares, com o que rogo por sua aprovação. ,

Sala~e~7~ de 1999.

.~"'''\J\ 'Í\\j\' (0!01~~!
POMeED1JE MATIOS

DEPUTADO FEDERAL
Vice-Líder da Bancada

PllT

(AS COMISSOES DE TRABALIIO, DE ADMINISTRAÇ!O E SERVIÇO PtlBLICO' E
llE CONSTITUIÇAO E JUSTI?, E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, IÍ}

O Congresso Nacio~al decreta:

Art. 1° O empregado, no exercício da atividade de carteiro,
tem direito ao adicional de insalubridade. previsto no art. 189 da Consolidação
das Leis do Trabalho, em grau médiC?~ Conforme o art. 192 do mesmo diploma
legal.

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

JUSTIFICAÇÃO

A nossa proposição visa reconhecer o risco que a atividade
dos Càrteiros implica, garantindo o adicional de insalubridade para esses
profissionais.

Com efeito, os carteiros desempenham urna das mais
importantes funções no mundo moderno: garantir a comunicação entre as
pessoas.

A atiVidade dos carteiros sUJerta-os a toda e qualquer
condição climática. pois. mdepefldente do frio ou do calor. da chuva ou do sol.
esses profissionaiS zelosos fazem chegar. até nós. toda a nossa
correspondência.

Além disso. os integrantes dessa icategoria labOrai SOfrem

ataques de cães. acidentes no trajeto. em virtude dos 'riSCos de trânsito das áreas
urbanas, cuidando para que a comunicação entr;;' as pessoas não seja
prejudicada.
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Deve ser lIlIIientado que tais trabalhadores, muitas Ye2:eS,

deWJm ClIIl'ell8r sacolas com mais de quinze quilos por vários quilômetros.

Quando recebemos a nossa correspondência em nosso lar
ou /lO local de tlllbelho, MO costumamos nos lembrar do longo caminhO
percarr\do lII\eriormente para que livéssernos tal conforto.

É tempo de se reconhecer tais condições de trabalho,
collcedendo IIOS carteiros o adicional de insalubridade em grau rné<lio diante das
condiçIles de trablllho que representam efetivo dano ã saúde.

Acreditamos ser o pnlsente projeto de grande ralevãncia
1OCial. prntigiando uma categoria profissional. às vezes, esquecida e, portanto,
contamos com o apoio de llOIIBOS ilustras Paras a fim de aprová-Io.

.c:;::::::::=:
Deputado EDISON ANDRINO

"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS UGISLATIVOS- CeDI"

DECRETO-LEI 5.452 DE 01105/1943 - DOU 0910811943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

TÍTULon
Das Nonnas Gerais de Tutela do Trnbalho

CAPÍTULo V
Da Segurança e daMedicina do Trabalho

O CONGRESSO NACIONAL Decreta:

Art. 1° - Que todas as empresas de ônibus interestaduais
con~ desconto de 30% no valor total da passagem para idosos acima d~
65 anos, mdependentemente de sexo, raça e religião.

. Art. 2° - O bilhete de passagem, será nominal e
intransferível, deve!'do o idoso identificar-se na hora do embarque portando
em mãos o mesmoJuntamente com a cédula de identidade.

Ar!. 3° - Para idosos terem acesso a este beneficio basta
que os mesmos co~p~ m~dos de sua cédula de identidade ori~al e
pree~c~ f~ulário pr6pno disponível em todas as empresas dentro do
Temtório NacIOnal, com igual teor.

. Art. 4° - Caso o idoso não seja alfabetizado poderá usuftuir
.também do beneficio, para isso, basta que o mesmo pre;,ncha todos os
requisitos. Neste caso, a empresa será responsável pelo preenchimento da
ficha do mesmo. A única diferença, é que nestes casos, a empresa ficará com
uma cópia da cédula de identidade do idoso para comprovação do agente
emissor para com a empresa, já que a ficha não será assinada.

§ 1° - O idoso não alfabetizado fica sem a obrigação de
fàzcr qualquer tipo de assinatura, ou mesmo passar por qualquer situação de
constrangimento.

Art. 5" - Acompanhantes de pessoas idosas, não terão
direito ao beneficio do desconto em qualquer que seja a hipótese.

Art. 6° - Esle beneficio será a nível nacional, não
importando a origem nem o destino. Fica também a critério do passageiro
idoso o dia e horário que queira viajar. Dentro dos horários das empresas
havendo vagas, o mesmo terá o direito de escolha. Também não haverá o
limite de viagens.

Art. 7" - As Empresas terão dedução de Imposto de Renda
sobre a venda de passagens à idosos.

Art. 8° - A empresa que não cumprir a lei, poderá Ter seu
alvará de funcionamento caçado, e ainda pagar multa correspondente a
50.000 UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Parágrafo Único - Os valores arrecadados referentes as
multas aplicadas nas empresas, serão revertidos para instituições de caridade
sem :fins lucrativos e que cuide~ de idosos, no mesmo estado em que foi
aplicada a mesma.

É inegável que, atualmente, os idosos do nosso Pais estão
cada vez mais. esquecidos. Não tão somente esquecidos como também
disprivilegiados em todos os sentidos. '

Um idoso hoje, se aposentado pelo regime celetista, 90%
ganham lsalário mínimo. Os remédios cada vez mais caros, o vestuário, a
alimentação, impostos, etc...

Existe lei que beueficia o idoso de 65 anos em diante, dentro
dos centros urbanos, pois com sua carteira de identidade em mãos, ele pode
transitar gratuitamente pelo sistema de transportes coletivos.

Pelo pouco lempo que exerço o mandato de deputado federal,
o que mais vejo pelos corredores e gabinetes desta casa, são nossos velhinhos
pedindo ajuda financeira para viajarem querendo ficar próximos de seus
parentes distantes, ou mesmo irem embora, jà que a vida na cidade grande é
.mais dificil de que se possa imaginar.

Por conseguinte nada mais justo que lhes seja garantido o
direito de desconto de 30% nas passagens de ômous interestaduais.

SEÇÃoxm
Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Ar!. 189. SaIo l:OIISÍderIIdu atividades ou operaç6cs insalubres aquelas que,
por sua lIIlUreZa, coodiçllcs ou métodos de trabalho, cxponhiun os empregados a
lIPIItCIlIOCivos à S&IXIc, lICima dos 1imitcs de tolcdncia fixados em raz&l da DlItUrCZlI
eda ÍIIIeIIIidade do agente e do tempo de exposiçAo aos seus efeitos.

• Ar!. 189 com redtJçdo dadaf'l14lAi n'6.SU, d.2211211977.
...........................................................................................................................

Ar!. 192. O CX«cicio de lrIbaIlw em condiçlles iusalubres, acima dos limites
ele toJerlncia estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a pcrcepçIo de
lIdicioolI1 mpectiVllllCl1te ele 40% (quunta por cento), 20% (vinte por cento) e 10%

(cIcz por cenlO) do sallirio mínimo da regillo, segundo se classifiquem nos graus
màximo, medio e mínimo.

• Art. 191 com rt1iDçdodadaf'lla lAi n°6.S/.I. de2212'/977.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N!!. 979, DE 1999
( Do Sr. Oliveira Filho )

publicação.
Ar!. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua

Art. 9" - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Diçlle lIObra a obrigatoritldade da. empreaa. de Onibua
illQrellteduaia CClIlCll4erea deaconto da 301 no .....lor total doa
bi1betu de puaagena para idoaoa ..ciJla de 65 llI1Oa.

(APIIllR-sr: AO PROJE'fO DE LEI Ira 1.193, DE 1995)

Para finalizar, lembro aos nobres companheiros, que as
empresas aéreas na hora que o cidadão vai fazer a reserva, o emissor pergunta
se o passageiro daquela mesma reserva é menor de I I anos ou maior de 65
anos. Felizmente, na maioria das vezes que um idoso viaja de avião, ele nem
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o Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE LEI N'! 982, DE 1999
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Dispõe sobre a posse, o porte e a aquisiçAo de armas de fogo.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.787, DE 1997)

de 1999.

." /;.. f""/,b cC'<.-e/' c ,/'t \

de

~je~~
Deputado DR. ROilN

Sala das Sessões. em

Este é o objetivo da nossa iniciativa.
Propomos limites claros à concessão das autorizações

para a posse e o porte de armas de fogo. A elas somente terão acesso quem;
por força de dever legal ou profissional, delas dependa para exercer suas
atribuições lícitas. abolidas todas as presunções quanto à idoneidade e à
necessidade da arma para defesa própria. São também previstas sanções
penais e administrativa para os infratores da norma.

Convictos da conveniência e da oportunidade da nossa
iniciativa para o aperfeiçoamento do ordenamento juridico federal ap~lamos

aos nobres Pares em favor de sua aprovação.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 140, DE 1999).

PROJETO DE LEI N2 986, DE 1999
(Do Sr. Osvaldo Blolchi)

o Congresso Nacional decreta:

Dá nova redaçlio ao art. 72· da Lei n2 9.732, de 11 de dezembro de
1998.

Art. 1° O art. 7' da Lei nO 9.732, de 11 de dezembro de
1998, passa a vigorar comaseguinte redação:

"Ar!. .,. Fica cancelada, a pàrilr de 1° de setembro de
1999, toda e qualquer isenç60 concedida, em can!ter geral
ou especial. de conlribuição para a Seguridade Social em
desconformidade com o ar!. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, na
sua nova redaçiio, ou com o ·ar!. 4° desta Lei.•

JUSTIFICAÇÃO

Espalha-se pelo Pais um sentimento generalizado de
intranqüilidade em função de um crescimenio intolerável das ocorrências de
atos de violência praticados mediante o uso de armas de fogo.

Multiplicam-se as campanhas que propugnam pelo
desarmamento voluntário da população e começam a surgir iniciativas
estaduais com o objetivo de impor limites a uma proliferação desenfreada de
armas de fogo que já foge ao controle dos órgãos de segurança pública. .

Entendemos que este sentimento de descontentamento
resulta da decepção da sociedade em geral quanto á legislação em vigor que
trata do porte de armas de fogo. Em que pese as boas intenções de seus
autores. a norma se mostrou licenciosa nos aspectos da posse e da
comercialização, que são, para todos os efeitos práticos, livres. Em face
desta situaçãO de liberalidade e ante a evidente incapacidade dos órgãos
Policiais em reprimir com eficiência o porte ilegal, as armas adquiridas para a
posse reservada ao domicilio ou ao local de trabalho passaram freqüentar as
mas com uma desenvoltura ainda maior que quando a legislação vigente se

resumia à Lei das Contravenções Penais.
Estamos. portanto, convencidos de que é absolutamente

necessário e urgente que se interponha um obstáculo efieaz, de natureza
legal, entre o interesse dos mercadores e a irresponsabilidade dos
consumidores.

§ 2°. Em caso de reincidência, será extinta a autorização
concedida ao estabelecimento para comercializar.armas de fogo. munições e
acessórios.

Art. 6°. O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta Lei no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de publicação de
sua regulamentação.

, .-p;----- .
."

. Por essas razões, apresento este Projeto de Lei que, estou
certo, recebera dos nobres Pares desta Casa total apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões, em Iq de ~iJir.;., de 1999.

sempre precisa de um desconto, apesar de também ser merecido tal desconto
Porque não o idoso mais necessitado, aquele que viaja muitas vezes 3 di~
dentro de um ônibus, mau alimentado, mau acomodado não merecer este
~esconto que além d~, p~ as empresas não representarem'quase nada, para o
Idoso menos favorecIdo, e uma grande contribnição.

Pena - reclusão, de dois a três anos, e multa.
§ l°. Aplica-se a mesma pena ao vendedor ou

proprietário do estabelecimento onde foi realizada a transaçào.

Art. 1°. É proibida a posse de armas de fogo, munições e
acessórios, ressalvados os seguintes casos:

I - os órgãos públicos;

II - as empresas de \~giIãncía privada autorizadas paia
funcionar na forma pre~stana legislação ~gente.

Parágrafo único - Aos possuidores cuja. situação esteja
em desacordo com as disposições desta Lei é concedido o prazo de trinta
dias, a contar da data da publicação da regulamentação, para que recolham
ao Poder Público as armas de fogo, munições e acessórios de que forem
detentores. .

Art. 2°. É proibido o porte de armas de fogo, munições e
acessórios, ressalvados os seguintes casos:

I - os integrantes de órgãos públicos, no efetivo
exercício de suas funções;

II - os vigilantes das empresas de segurança privada
autorizadas para funcíonar na forma prevista na legislação vigente.

Paragrafo únicn - Aos portadores cuja sirnação esteja
em desacordo com as disposições desta Lei e concedido o prazo de trinta
di.a.s. a contar da data de publicação da regulamentação. para que devolvam
ao Poder Público as licenças de porte de arma de que forem detentores.

Art. 30. É proibida. a aquisição de armas de fogo,

munições e acessórios no mercado interno e externo. ressalvados os
seguintes casos:

. 1 - as empresas industriais e comerciais. nas transações
no atacado, bem como nas vendas ás entidades a que se referem os demais
incisos deste paràgrafo;

Il - os órgãos públicos, na aquisição, sempre mediante
icitação pública. de material para emprej!o no exercicio de suas respectivas
atividades;

IH - as empresas de segurança privada, na aquisição de
material para emprego no exercicio de suas atividades.

Art. 4°. Possuir ou ponar arma de fogo. munições ou,
acessórios, em desacordo com as disposições desta Lei.

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
Art. 5°. Adquirir. no mercado interno ou externo, arma

de fogo, munições ou acessórios, em desacordo com as disposições desta
Lei.



Junho de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 26839

Ar!. 2' As Instituições de Ensino que já promoveram
aumento das mensalidades deverão cancelá-Ias. para se beneficiarem do
disposto no artigo anterior.

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

PROJETO DE LEI N2 987, DE 1999
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho)

Dispõe sobre a função redistributiva em matéria educacional
ensino superior.

no

JUSTIFICAÇÃO (APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 856, DE 1999)

r:l1clv"--
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Alterar a data de 1° de abril para 1° de setembro, para o
cancelamento de toda e qualquer isenção de contribuição para a Seguridade
Social, significará, na prática, a sincronia do fim das bolsas nas instituições
filantrópicas com a instituição do PRONACE.

Estes ex-bolsistas, somados à ciientela potencial do
Programa de Crédtto Educativo não beneficiada por problemas do Programa nos
últimos anos, mobITizam-se fortemente pelo seu direito à educação. Querem
estudar e pressionam pelo apoio do'Poder Público.

A publicação da Lei n' 9.732. de 11/12198. que provocou o
fim das bolsas de estudo nas instituições filantrópicas de ensino, vem
provocando, nos últimos dias, uma crise estudantil que precisa ser contida. Para
isso, há razões de ordem educacional que envolvem, também, questões de
direITo e de justiça social.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

É Importante a preocupacão com a formação educaCional e
profissional de nossa Juventude, É fundamental que a União. Estados e
Municipios possam contar com mão-de-obra especializada para atendimento
do serviço público indlspensavel a qualidade de vida do Cidadão. É Imperiosa
a presença dos órgãos públicos na busca da equalização de oportunidades
educacionaiS para a população. É obngação do Estado participar no combate
ao desemprego e, pnnclpalmente, na oportUnidade do pnmelro emprego de
nossa juventude,

Acredito que o projeto que apresento, além das questões aCima
mencionadas enfrenta o pequeno número de vagas nas universidades
públicas.

Art. 10 _ Fica criado o Programa de Prestação de Serviço Civil p~ra os
educandos graduados em cursos de nível supenor em univerSidades publicas

federais .
Art. 2° _ O Serviço Civil será utilizado como forma de equalização de

oportunidades educacionais e de apnmoramento profiSSional dos e?uca~dos,
e prestado, pelo prazo de um ano, aos Municipíos, aos Estados ou a u~lao

§ 10 _ Os Estados deverão encaminhar, anualmente.ao Minlsteno ~o
Trabalho, a relação de serviços. municipais e estaduaiS que estarao
disponíveis aos formandos da rede publica.

§ 20 _ A prestação do Serviço Civil será feita~ preferencialmente, n~

Município ou região onde está localizada a universidade onde esta

matrículado o educando.
§ 30 _ O Serviço Civil será remunerado pela Un!ão_de maneira Idêntica

aos programas de estágio profissional eXistentes no orgao onde esta sendo

prestado. '_
Art. 30 _ Mediante requerimento dos educandos interessados. serao

dispensados do Programa de Prestação de Ser;"ço Clv~1 Obngat~no aqueles
que demonstrarem, pelas suas condlçoes, SOClo-economlcas. a
impossibilidade de vinculação a atividade, em espeCial os casos de arnmo de
família.

JUSTIFICATIVA

Art. 4° - As despesas decorrentes da Implementação do Programa
correrão a conta de dotações orçamentánas propnas

Art 50 - O Poder Executivo. no prazo de 120 dias regulamentara a
presente lei

Art 6° - Revogadas as diSpOSições em contrano. esta lei entrara em
vigor na data da sua publicação, aplicando-se aos alunos de cursos
supenores de universidades públicas federaiS que nelas Ingressem a partir de
1°de Janeiro de 2000

0:( de 1999.Sala das Sessões, em v,o de

Motivados pela exposição do Senhor Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, nesta Casa no dia 18 último, que anunciou a inclusão dos
ex-bolsistas do ensino superior no Programa Nacional de CrédITO
Educativo/PRONACE, já a partir de agosto próximo, é que estamos propondo a
modificação da Lei n' 9.732198.

o acesso ao ensino tomou-se, com a eliminação do
beneficio, um sonho cada vez mais inacessivel a milhares de alunos que.
carentes de recursos. não têm como continuar freqüentando seus cursos. O
problema está alastrando-se de uma a outra instituição pelo Pais afora e, em
algumas localidades, assume caracteristicas de revolta, resultado da indignação
dos que se sentem prejudicados, impedidos em sua luta por melhores condições
de vida e de trabalho.

Entendemos que o adiamento, por quatro meses, do fim
das isenções tera pequeno Impacto nas contas públicas sobretudo se levados em
consideração os beneficios que representará aos mais de 200 (duzentos) mil
alunos que aguard,am uma solução, rapida para o problema, sob pena de
interromperem seus estudos se nada for fetto a respeito.

Pelo exposto, contamos com o apolo dos nobres Pares para

aprovação deste projeto de lei.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!'iAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Sala de sessões, em,J;D de íu.()..á 1999

PROJETO DE LEI N!!. 991, DE 1999
( Do Sr. Padre Roque)

Regulamenta a instalação de bombas de auto-atendimento noS
postos de abastecimento de çombustiveis e dá outras
providências •

LEI N° 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS N"S. 8.212
E 8.213. AMBAS DE 24 DE JULHO DE 1991,
DA LEI N" 9.317. DE 5 DE DEZEMBRO DE
1996. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

..........................................................................................................................

Deputado F IBEIRO FILHO

Art. 7° Fica cancelada. a partir de 1° de abril de 1999, toda e qualquer
isenção concedida. em caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade
Social em desconformidade com o Art. 55 da Lei nO 8.212. de 1991, na sua nova
redação. ou com o Art. 4° desta Lei.

(APEllSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.224, DE 1998)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - A instalação e operação de bombas de auto-atendimento em
postos de combustíveis sera permitida somente com bombas e bicos que
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possuam sistema automàtíco de liberação e travamento de combustíveis
quando do efetivo abastecimento do veiculo.

§ l° - A instalação de que trata o "caput" deste artigo ,deverá ter a
aprovação da Prefeitura Municipal.

§ 2° - Não será permitido o auto-atendimento através de bombas
convencionais que liberam produtos inflamáveis desatrelado ao tanque de
combustivel do veiculo.

Art. 2° - Fica limitada a instalação de bicos de bomba de auto
atendimento a 20% (vinte por cento) do total de bicos ínstalados em cada illia
de abastecimento.

Ar!. 3° - Nos postos que tenham instaladas bombas de auto-atendimento,
toma-se obrigatória a presença permanente na pista de um profissional
especializado em segurança de produtos inflamáveis.

Art. 4° - A distribuidora que. fornecer produtos aos postos será
solidariamente responsável com o revendedor por danos a terceiros e ao meio
ambiente. decorrentes da utilização do sistema de auto·atendimento.

Art. 5° - A fiscalização do cumprimento ao determínarlo pela presente
lei será de responsabilidade da Prefeitura Municipal, arravés do órSão
responsável.

Ar!. 6° - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará as segoíntes
penalidades:

I -1.000 (um mil) UFIR's na primeira ocorrência;
II - na reincidência lacração do posto de abastecimento de combustivel

até seu enquadramento nas normas estabelecidas na presente lei;
m- na terceira ocorrência, cassação do alvará de funcionamento.

Ar!. 7° - Esta lei entra em vigor na dara de sua publicação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA:

A máquína, cada vez mais, toma o emprego do homem. Tem sido assim
na indústria automobilística, nas confecções, na agricultura, nos bancOs. O
país começa agora a se deparar com a polêmica do sistema self-service de
abastecimento nos postos de gasolina Além das previsiveis demissões em
massa dos frentistas, surge a discussão sobre a segurança do sistema

Embora os· números não sejam exatos, calcula-se em pelo menos 220
mil o número de trabalhadores que atuam como frentistas em postos de
gasolina no Brasil. A chegada do sistema self-service tende a varrer estes
postos de trabalho do mercado. Mas, este não é o único problema Existe ainda
a questão da segarança no manejo com o combostivel o que pode colocar em
risco a vida dos trabalhadores, dos motoristas e de muitas outras pessoas, já
que a capacidade de destroição de um posto de gasolina é algo imensurável.
Entre os argumentos favoráveis ao auto-atendimento estão a modernidade e o
possível barateamento do preço do combustível.

O sistema de auto-atendimento é amplamente utilizado nos Estados
Unidos. Só que por lá não há questionamentos sobre os equipamentos e o
emprego não é problema para os americanos. Mas;não são só os trabalhadores
que estão preocupados com a implantação do sistema no pais. Em matéria
publicada no Jornal "O Estado do Paraná", de 20.05.97, o então Presidente do
Sindicato dos Combustíveis do Paraná, Roberto Fregonese, questionado sobre
a implantação do self-service de abastecimento, declarou: "Nós não temos
equipamentos modernos para oferecer aos clientes um sistema segaro de auto
abastecí:inento".

A cidade de Curitiba, por lei municipal, adotou um sistema que permite
que um percentual de bicos de bombas de atendimento sejam pelo sistema
self-service, que funcionou durante vários meses. Ocorre que, em decisão
recente. a Justiça argüiu a ilegalidade da lei sob o argumento que é de
competência da esfera federal a elaboração legislativa referente a esta matéria

Como o sistema estava funcionando a contento da grande maioria da
população que tinha a opção de escollia entre o atendimento tradicional e o
auto-atendimento, e a paralisação do sistema se deu em virtude de dúvidas
sobre a competência legislativa ser de competência do municipio ou da União,
apresento o presente projeto de lei que, creio eu, solucionará quaisquer
dúvidas sobre a questão.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1999

nepu$ROQUE

PROJETO DE LEI N!! 992, DE 1999
(Do Sr. JOlué Bengtlon)

Altera dispositivos do Código de Processo Civil, referente i
execuçllo por quantia certa contra devedor solvente.

(A COI!ISSJlO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAçao - AIlT. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° O art. 649 da Lei n.o 5.869, ~'ll de janeiro
de 1973, passa a vigorar acrescido do segoínte Inciso XI:

"Art. 649 .

XI - os templos de qualquer culto. "

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

Art. 3° Revoga-se o Inciso II do art. 650, da Lei n.o
5.869, de 11 dejaneiro de 1973.

JUSTIFICAÇÃO

O relevante papel social exercido pelas comunidades
religiosas e a destinação pública e social dos prédios em que se
localizam os templos religiosos e as casas paroquiaise pastorais
justificam plenamente a instituição de uma proteção especial
(impenhorabilidadel, para que Interesses privados nIO venham
privar a comunidade dos locais destinados ao culto religioso. Daí
a importância de os templos de qualquer culto figurarem Da lista
dos bens absolutamente impenhoráveis, previstas pela lei
processual civil.

Como complemento desta norma, e deotro do JDeImO
espírito dela, urge revogar·se o Inciso II do art. 650, da JDeIIIIa

lei, posto que este dispositivo permite que, à falta de outros bens,
sejam penhorados as imagens e os objetos do culto religiosos,
sendo de grande valor.

Contamos com o importante apoio de nossos Pares
para a provação deste projeto.

Sala das Sessões, em de
...-----.._- .

/

=---_..- =:-->--

Deputado·JOS6tBE.NGTsb~---·

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

.,••••••••••u •••..• ..••••••••••••••..•••• ..

LNRon
Do Processo de Execução

..........................................................................................................................

TiTuLou
Das Diversas Espécies de Execução

.............................................................................................................................
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CAPÍTULO IV
Da Execução po(<;>uantia Cena contra Devedor Solvente

SEÇÃOl
Da Penhora da Avaliação e da Arrematação

SUBSEÇÃO]
Das Disposições Gerais

.............................................................................~ .
An. 649. São absolutamente impenhoráveis:

_ I - os bens inalienaveis e os declarados. por ato voluntário. não sujeitos â
execuçao:

II - as provisões de alimento e de combustivel necessárias â manutenção do
devedor e de sua família durante Ilum) més:

I!l - o anel nupcial e os retratos de família:
IV - os venclffientos dos magistrados. dos' professores e dos funcionários

públicos. o soldo e os salários. salvo para pagamento de prestação a1imenticia:
V - os equipamentos dos militares:
V] - os livros. as máquinas. os Ulensilios e os instrumentos. necessários ou

úteis ao exercicio de qualquer profissão:
. VII - as pensõe~. as tenças ou os montepios. percebidos dos cofres públicos,

ou de msumlOS de prevldencla bem como os provenientes de liberalidade de terceiro.
quando destmados ao sustento do devedor ou da sua família:

VlII - os materiais necessários para obras em andamento. salvo se estas
forem penhoradas:

IX - o sel!UTo de vida:
X - o n;jovel rural. ate um' módulo. desde que este seja o umco de que

dIsponha o devedor. ressalvada a hIpoteca para tios de fmanclamento a!!Topecuârio
li< IncIso X acrescenrado peta Lei n"'-.5/3. dI! 9 de/ulho de 1986. - .

An. 650 Podem ser penhorados. â falta de outros bens.
i - os thJtos e os rendlffientos dos bens mallenavels. salvo se destinados a

allffiemos de mcapazes. bem como de mulher vlUva soltelTa desqUItada ou de pessoas
Idosas:

Il - as Iffiagens e os objetos do culto religiOSO. sendo de grande valor.
..................... •••••...•• ~ i .

...........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N!! 999, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre a concessão de condições especiais de crédito para
empresas que investirem na redução e tratamento de resíduos
poluentes.

(AS COMISSOES DE nEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MERITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, ll)

I
OCongresso Nacional decreta:

Art. 111 Esta lei estabelece incentivos crediticios, junto às instituições

oficiais de crédito federais e seus agentes financeiros, â. implantação, pelas empresas, de projetos

destinados a redução e tratamento de resíduos poluentes em seus processos produtivos.

An. T As empresas que implementarem projetos destina.Jos à redução e

tratamento de resíduos poluentes, gasosos, líquidos oU ··sólidos, resultantes de seus processos

produtivos, terão, junto ã.s instituições oficiais de crédito federais e seus agentes financeiros. 05

seguintes beneficios:

l-aumento de 10% (dez por cento) no limite financiável de seus

empreendimentos:

li - redução de 0,5 % (meio por cento) nas taxas de juros praticadas nos

financiamentos de seus empreendimentos.

An ~o A obtenção dos beneficios especificados no anigo antenar e

condicionada a aprovação. pelo org.ão ambientai competente. dos proJetos de redução de reslduos

poluentes e de sua efetiva implan!J'I":?....

Art 3D O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BNDES destinara. a panir do ano seguinte ao da aprovação desta lei, pelo menos 1% (hum por

cento) de seu orçamento anual ao fipa~~iamento do desenvolvimento e absorção de tecnologias

que visem redução da produção e o.1!~amento de resíduos poluentes das atividades produtivas

Art. 40 O Poder Executivo estabelecera os regulamentos necessârios à

aplicação desta lei

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A legislação ambiental brasileira tem sido elaborada. até hoje, visando

estabelecer obrigações, infrações e penalidades. Não existe, praticamente, incentivos instituídos

por lei que levem a uma visio positiva da proteção e recuperação do meio ambiente.

As atividades produtivas, que movimentam a Nação, quer seja a

indústria., a agricultura ou a mineraçio, inevitavelmente vêm causando danos ao meio ambiente.

Pane COIl5iderâvel dos danos decorre da produção e descarte sem o devido tratamento de

residuos poluentes, na forma de gases, liquidas ou sólidos.

Na indUstria. a produção de residuos ê responsável pela poluição do ar e

da água, principalmente, contribuindo para a degradação das condições ambientais urbanas dou

próximas às cidades. Na agricultura, os resíduos são provenientes da utilização inadequada de

defensivos e adubos, além do carreamento de solos sem o devido manejo. Na atividade de

mineraçio, os rejeitos de minérios e os mbprodutos do beneficiamento de substâncias minerais

são significativos degradadoras do meio ambiente, Outros exemplos poderiam ser citados, em

diversos setores da economia.

Nossa. proposta tem como objetivo justamente conceder incentivos, na

forma de melhorias dos níveis de crédito para investimentos e da redução das taxas de juros,

fazendo com que os investimentos na redução de resíduos poluentes tomem-se atrativos para as

empresas. Para evitar concessões indevidas, condicionamos os beneficios à aprovação dos

projetos pelo órgão ambiental competente.

Propomos, também, em nosso projeto, que o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econõmico e Social, o BNDES, destine uma parte significativa de seus

recursos, de pelo menos 1 % (hum por cento) do orçamento anual, para O desenvolvimento e

absorção de tecnologias voltadas para a redução e o tratamento de residuos poluentes das

atividades prodmivas.

Contamos, pois, com o apoio dos ilustres Pares desta Casa para o

aperfeiçoamento e aprovação desta iníciativa a qual julgamos do mais alto interesse de nosso

País.

PROJETO DE LEI N!! 1.004, DE 1999
(Do Sr. Glycon Terra Pinto)

Altera a Lei n2 9.294, de 1996, proibindo o uso de produto
fumigero em aeroporto e a oferta e o consumo de bebidas
alcoólicas em aeronaves e veículos de transporte coletivo.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.626, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O § 1° do art. 2° da lei nO 9.294, de 15 de julho de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições
públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas,
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oa l'llCÍIltO$ de trIIbaIho coIetillo. as salas de teatro e cinema e os
lJfJIDIlOIfos." (NR)

Art. 2" O art. 4° da lei nO 9.294. de 15 de julho de 1996.
pessa a vigorar acrescido do seguinte § 3°:

"§ 3" São vedados a oferta e o consumo de bebidas
Ilk:06Iicas mts aeromtl'lt•• veiculos de transporte coletivo."

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

JUSTIFICAÇÃO

A oferta generosa de bebidas alcoólicas a bordo das
aeronaves. associada ao receio das viagens aéreas por parte de muitos

passageiros. te~ gerado um resultado explosivo: a proliferação de casos de

passageiros embriagedos. capazes de transtornar o ambiente. levando á

degnldação de qualidade do vão e. em situações extremadas. expondo o próprio
transporte a risco.

É inegável o poder desorganizador do álcool sobre as

faculdedes mentais. Esse efeito é acentuado a bordo. onde a baixíssima umidade
conduz a um processo de desidratação do organismo. Não é de se estranhar,

portanto. a repetição de episódios envolvendo passageiros alcoolizados. mesmo

em se considerando o bom padrão de comportamanto da absoluta maioria dos

usuários dos serviços aéreos.

Ora. se está-se percebendo que o consumo de bebidas

alcoólicas nas aeronaves - assim como em outros veiculas de transporte coletivo

- pode desencadear problemas, melhor evitá-lo. Não se trata de medida drástica.

capaz de comprometer o bem-estar dos passageiros. Diferentemente da

abstinência do cigarro. que por duas ou três horas pode provôcar desconforto nos

fumantes mais contumazes. a da bebida alcoólica não chega a provocar muita

ansiedade, exceção feita aos casos de dependência avançada.

Outra providência que pretendemos ver tomada a partir da
aprovação deste projeto é a limitação do uso de produtos fumigeres em

aeroportos. Assim como hospitais, salas de aula. salas de teatro e de cinema. os

aeroportos são espaços onde há grande concentração de pessoas. normalmente
em áreas fechadas. circunstâncias que potencializam os efeitos nocivos dos

cigarros.
Esses são os objetivos da presente iniciativa. Contamos

com a compreensão e o apoio dos ilustre Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões. em de

tV- .~

Depui(dlGIYCOn Tenra mto

J/
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.294, DE IS DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS
BEBIDAS ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS:
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, NOS
TERMOS DO § 4° DO ART.220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

......•.....•............................................................................................................................

Art. 2° - t proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumigero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo,
privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse flID., devidamente
isolada e com arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os hospitais
e postos de saúde, as saias de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as
salas de teatro e cinema.

§ 2° É vedado o uso do produtos mencionados no "caput" nas aeronaves e
veiculos de transporte coletivo, salvo quando transconida uma hora de viagem e
houver nos referidos meios de transporte parte especialmente reservada aos fumantes.

Art. 4° - Somente será permitida a propaganda comercial de bebidas alcoólicas
nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e moa e as seis horas.

§ 1° A propaganda de que trata este artigo não poderá associar o produto ao
esporte olimpico ou de competição, ao desempenho saudável de qualquer atividade, á
condução de veiculos e a imagens ou idéias de maior êxito ou sexualidade das
pessoas.

§ 2° Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão advertência nos
seguintes termos: "Evite o Consmoo Excessivo de Àlcool".

PROJETO DE LEI N! 1.007, DE 1999
(Do Sr. Éber Silva)

Altera a Lei n2 9.478, de 6 de agosto de 1997, dispondo sobre a
politica energética nacional e as atividades relativas ao
monopólio do petróleo.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 753, DE 1999)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Acrescentar após o art. 49 da Lei nO 9.478, de 06 de
agosto de 1997 o seguinte art. 49-A:

.. Art. 49-A. Além do pagamento dos dez par cento de royalties.
calculados e distribuídos segundo critérios estabelecidos nos artigos 47,48 e
no artigo anterior. caberá. exclusivamente. aos municípios da Região Norte
Fluminense. uma participação adicional de royalties equivalente a um par

. cento do valor da produção de petróleo ou gás natural em campos
petrolíferos da Bacia de Campos. na plataforma continental confrontante aos
municípios da mesma região. "

Ar!. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa

A Bacia de Campos, simada' na platafonna continental
confrontante com os municípios da Região Norte Flunúnense, é a responsável
por oitenta por cento da produção brasileira de óleo bruto.

Pode-se afinnar, sem erro, que parcelas ponderáveis do laborioso
povo desses municípios e de diversos setores empresariais, de uma fonna ou
de outra, estão envolvidos na produção de petróleo que ocorre na plataforma
continental dos campos petroliferos localizados na Bacia de Campos.

É imperativo de justiça para com a região, que tem no município
de Campos dos Goytacazes o seu princípal pólo, pelo menos mo retorno
parcial da imensa riqueza ali produzida pelo petróleo.

Por isso apresentamos o presente projeto de lei para que seja
destinada a esses municipios moa participação adicional de mo por cento, na
fonua de royalties. sobre a produção de óleo e gás natural, na Bacia de
Campos.

Sala das Sessões. de maio de 1999 fJ.rio r-jq~
(a)DeputadoÉBERSILVA ~.:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.478, DE 06 DE AGOSTO DE 1997.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA
ENERGÉTICA NACIONAL, AS
ATIVIDADES RELATIVAS AO
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO,
INSTITUI O CONSELHO NACIONAL
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DE POLITICA ENERGETICA E A
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO.
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

•••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••• ~: ••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPITIJLOV
Da Exploração e da Produção

SEÇÃO VI
Das Participações

Art. 49. A parcela do valor do "royalty" que exceder a cinco por cento da
produção terá a seguinte distribuição:

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos. rios. ilhas fluviais e
lacustres:

aI cinqüenta e dois inteiros e cinco déciroos por cento aos Estados onde
ocorrer a produção:

b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção:
c) sete inteiros e cinco deciroos por cento aos Municipios que sejam .

afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na
fonua e critério estabelecidos pela ANP:

d) vinte e cinco por cento. ao Ministério da Ciência e Tecnologia para
financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvinaento
tecnológico aplicados à indústria do petróleo:

TI - quando a lavra ocorrer na plataforma continental:
a) vinte e dois inteiros e cinco déciroos por cento aos Estados produtores

confrontantes:
b) vinte e dois inteiros ~ cinco déciroos por cento aos Municipios

produtores confrontantes; . .
c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos

de fiscalização e proteção das àreas de'produção:
d) sete inteiros e cinco déciroos por cento aos Municípios que sejam

afetados pelas operações de embarque'e' desembarque de petróleo e gás natural, na
fonua e critério estabelecidos pela ANP;

e) sete inteiros e cinco déCiiiiõSPor cento para constituição de um Fun~
Especial, a ser distribuido entre todos os Estados, Territórios e Municipios;

. f) vUlte e cinco por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para
financtar prograroas de amparo à pesqUIsa cientifica e ao desenvolvinaento
tecnológico aplicados à indústria do petróleo

§ 1° Do total de recursos destinados ao Ministério da Ciência e
Tecnolog!a. serã.o aplicados no minínlo' quarenta por cento em programas de
fomento a capacItação e ao desenvolviroento científico e tecnológico nas regiões
Norte e Nordeste.

§ 2° O Ministério da Ciência e Tecnologia administrará os programas de
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvinaento tecnológico previstos no
:'caput" deste artigo, com o apoio técnico da ANP, no cumprimento do disposto no
mCISO X do art. 8°, e mediante convênios com as universidades e os centros de
pesquisa do Pais, segundo normas a serem qefinidas em decreto do Presidente da
República.
..........................: .
......................................., , , .

PROJETO DE LEI N~ 1.009, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Autoriza a entrada de pessoas ostomizadas pela porta dianteira
dos veículos de transporte coletivo e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE VIAÇ&O E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇ10 E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Inclua-se onde couber:

Art. r - Autoriza a e1Ú1'ada de pessoas ostomizadas
pelaporta dianteira dos veiculos de transporte coletivo.

Pardgrafo único: para efeitos desta lei, ostomizado é
toda pessoa que'i,em deco"2ncia de procedimento

cirúrgico, está obrigado ao uso de bolsa coletora de
fezes elou urina.

Art. 2· - A apresentação ao motorista de carteira de
identificação, assegura ao portador a entrada pela porta
dianteira do veiculo.

Parágrafo único: ({carteira de identificação a que se
refere o "caput" diSte artigo, será expedida por

__--associação competente e conterá, entre outros dados, o
nome e afotografia do portador.

Art. 3' - O ostomizado que optar entrar pela porta
dianteira do veiculo de.. transporte coletivo, poderá e deverá
efetuar o pagamento da tarifa social ao motorista, em
espécie ou mediante vale transporte.

Parágrafo único: sendo o pagamento efetuado em
espécie, fica o beneficiário da presente lei obrigado a
entregar ao motorista o valor co"espondente à tarifa,
desobrigando ao condutor efetuar o troco.

Art. 4' - O Executivo Federal, no prazo de 90 (noventa)
dias, regulamentará a presente lei.

Art.5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Ostomizado, é toda pessoa que, em decorrência de
procedimento cirúrgico, estã obrigada ao uso de bolsa coletora de
fezes elou urina Esta prótese é conhecida como equipamento para
ostomizado.

Nossa proposição decorre da circunstância de que a
pessoa ostomizada, pelo uso do equipamento, tem sérias dificulddes
de passar pela roleta e, principalmente, cruzar entre as pessoas que
se encontram no corredor dos coletivos. A dificuldade fica agravada
no caso de a pessoa estar obesa, se ela vem de pós cirúrgico ou,
ainda, se não pode por algum motivo, realizar a higiene do seu
equipamento. O rompimento ou deslocamento do equipamento, por
ocasião da passagem pela roleta ou entre os passageiros no corredor

do coletivo, fllÍo que o ostomizado define como "acidente", tem
provocado situações desagradãveis e humilhantes aos portadores.

O receio de passar por situações vexatórias,
decorrentes de "acidente", tem dificultado e muito, a reintegração
da pessoa ostomizada ao convívio social e, consequentemente, o seu
próprio .tratamento. Muitas dessas pessoas traumatizadas pela
cirurgia e pela discriminação sofrida, têm medo de sair de casa

No meu entender, é inadmissível que os
ostomizados continuem sendo ofendidos pelo seu estado de saúde.
Cabe ao poder público possibilitar-lhes as condições mínimas para
se adaptarém a nova realidade e assim, possam viver dignamente
co~q~~~ci~ _

C-=-.,~~
ENIOBACCI

Deputado Federal PDTIRS
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PROJETO DE LEI N! 1.015, DE 1999
( Do Sr. MiltoD Moati·)

Estabelece limites de peso bruto total e peso bruto transmitido
por eixos de veículos de transporte de carqas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ a13, DE 1999)

o COf'jGRESSO NACIONAl decreta:

Art. 1° Fica permitida a tolerância máxima de 5% (cinco
por cento) sobre os limites de peso bruto tOtal e peso bruto transmitido por
eixo de veiculas de transporte de cargaI i suplllficie das rodovias públicas
federais, estaduais ou municipais ousob·~.

Parágrafo Único Se verillcado em um ou mais eixos,
excesso de peso e nos demais, peso inferiór, seri feita a compensação entre
eles, de modo que a soma de todos 0& eixoa nio ultrapassem os limites de
peso bruto total estabelecido nesta lei.

Art. 2" Somente poderá haver autuação, por ocasião da
pesagem do veiculo nas balanças rodoviárias. quando o veiculo ultrapassar
os limites fixados nesta lei. sendo obrigatório COI1Itar os pe$OS de cada eixo".

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará os limites de
peso máximo permitido por eixo ou peso bruto de acordo com as
caracteristicas de cada veiculo.

Art. 4° • Esta lei entra em vigór na data de Sim publicação.

Art. 5° - Revogam·se as disposiç6es em contrário, em
especial a Lei 7408 de 25 de novembrQ de 1985.

JUstiFICAÇÃO

O exame de resultados apresentados nas pesagens das cargas
de caminhões em balanças móveis e em fixas, tem demonstrado que existe
uma diferença substancial de até 5% entre os dois tipos de balanças. Na
balança móvel, em que a pesagem é feita por Clixo. a çarga torna-se sempre
mais pesada do que na balança fixa, que mede o peso ~ruto total.

Isso tem gerado muitas notificaçOes contrI OI transportadores de
carga. acusados de trafegarem com excesso de peso. Na verdade, esses
transportadores pesam suas cargas na origem em balanças fixas, e são
aferidos nas estradas em balanças móveis, nas quais a carga aparece mais
pesada.

Outra questão de grande relevAncia é a arrumação e a
caraderistica de cada carga, propiciando um pelO bruto total adequado, no
entanto justamente por caraderislicas particulares, vez ou outra podem
ocasionar diferenças em cada eixo aferido.

Dessa forma, visa o presente projeto reconsiderar essas
questões, permitindo que apenas o excesso de determinado eixo nllo venha
ser penalizado, se a soma do peso de todos OI eixos nAo ultrapassam os
limites de peso bruto total previsto neata lei.

A solução para o caso conaiIte portanto, em manter o percentual
de toleráncia de 5%, além de considerar a IOma de todOl OI elxoa.

Essa é a proposta COIlIt8nle do projeto de lei que ora
apresenlljmos, e que esperamos seja aprovada peIoe nobreI pares, de forma
a evitar que essa situação inc6moda das aVlllaç6ll deIlguall doi pesos das
cargas transportas contínue sendo um tranItomo para muitos dOI
profissionais do setor de transporte de carga no PIII. .

""U"(1'" :.;;;
Deputado MlLTf'+rm

,
!

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 7408, DE 2S DE NOVEMBRO DE 1985.

PERMITE A TOLERÂNCIA DE 5%
(CINCO POR CENTO) NA PESAGEM
DE CARGA EM VEícULOS DE
TRANSPORTE.

Art 1°. Fica pennitida a tolerância maxima de 5% (cinco por cento)
sob~e os lImites de peso bruto total e peso bruto transllÚtido por eixo de veiculos a
superficle das vias públicas.

. Art. 2°. Somente poderá haver autuação, por ocasião da pesagem do
veiculo nas balanças rodovlanas. quando o veiculo ultrapassar os limites fixados
nesta LeI.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contràno.

PROJETO DE LEI N!! 1.019, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueno)

Possibilita a utilizaçao de recursos do FGTS
trabalhadores titulares de contas desse fundo, I pelos
ações da Cia. Energética de sao Paulo CESP na compra de
privatizaçao no contexto do Programa Nacional de ri:~~~at~:~ç:~~

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 2.728, DE 1989)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" o trabalhador titular de conta do FGTS - Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço poderá optar por adquirir ações da Cia. Energética de São
Paulo - CESP , quando da sua privalização através do Programa Nacional de
Desestatizaçio.

Art. 2" A opção de que trata o art. 1" será feita mediante manifestação
prévia e fonnal do titular da conta do FGTS.

Parágrafo único - Somente poderá exercer a opção pela compra o
trabalhador que tiver sua conta do FGTS com saldo suficiente e disponível para
a aquisição pretendida.

Art. 3· Imediatamente após o encerramento do leilão de privalização da
Cía. Energética de São Paulo· CESP abriar-se-á prazo de 60 (sessenta) dias para
que o trabalhador titular de conta do FGTS faça a opção pela compra das ações,
ele acorelo com as disposições desta lei e da regulamentação que vier a ser
expedida, pelo mesmo preço e condições de pagamento adjudicadas ao
ganhador do Ieilio.

Parágrafo único - As opções de compra exercidas pelos trabalhadores
titulares de contas do FGTS, no seu conjunto, poderão atingir o todo ou pane
elas ações leiloadas.

Art. 4" Somente após transcorrido o prazo de que trata o artigo anterior, o
saldo elas ações leiloadas que não forem objeto de opção de compra por parte

dos trabalhadores titulares de contas do FGTS passará à posse e propriedade
do comprador vencedor do leilão de privatização. na forma e condições
estabelecidas no edital de privalização e na legislação e normas em vigor.

Art. 5" Relativamente às ações da Cia. Energética de São Paulo - CESP
adquiridas pelo trabalhador, na fonna das disposições desta Lei, deveráo ser
atribuídos os mesmos direitos, obrigações e restrições previstos no edital de
privatização e nas nonnas aplicáveis ao processo de desestatização, inclusive
quanto ao prazo para posterior venda a terceiros.

Art. S" Ao Poder Executivo fica atribuída competência para regulamentar
as disposições desta Lei, no que for cabivel, no prazo de atê 90 (noventa) dias a
partir da data da sua publicação, sem prejuizo da imediata entrada em vigor das
pruentes disposições.

I(}/Art. 9" Esta Lei entra em vígor na data da sua publicação, revogadas as
\J!fposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Uma das principais criticas ao Programa Nacional de Desestatização que
vem ..ndo Implementado pelo Governo Federal diz respeito à desnacionaiização
elas empresas estatais vendidas em leilão e, mais do que isso, o restrito acesso
estabelecido ao capital privado nacional e aos trabalhadores brasileiros, que de
per si não conseguem re\lnlr os recursos e condições suficientes para competir
com os poderosos investidores alienlgenas.

O presente Projeto de Lei visa, exatamente, corrigir em parte esse
danqulUbrlo, na medida em que possibilita aos trabalhadores brasileiros,
Iegltlmos donos dos recursos depositados no Fundo de Garantia por Tempo de
serviço - FGTS, optarem livremente pela aquisição de ações da Cia. Energética
da 810 Paulo • CESP, quando da sua privalizaçio, nas mesmas condições
(PNÇOS, prazos, etc.) que vierem a ser adquiridas pelo ganhador do Ieilio de
prlvatlzaçlo elaquela estatal.

Mais do que Isso ainda, o presente Projeto contribui para a pulverização
do capital ela CEF, priorizando a sua aquisição pelos próprios brasileiros.
trabalhadorea. Lamentavelmente não hi corno se estender essa possibilidade
aos mllhlles de trabalhadores brasileiros que trabalham na infonnalidade ou que
não ttm direito ao FGTS.
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Dada ~ relevincia e o alcance das propostas constantes deste Projeto,
peço o apoIo dos lIuslRls Pares no sentido da sua rápida tramitação e
aprovação.

de 1999

PROJETO DE LEI N2 1.021, DE 1999
(Do Sr. Neiva Moreira)

Áltera dispositivos da Lei nO 7.102, de 20 de junho de 1983, que
dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas
particulares que exploram serviços de vigilãncia e de transporte
de valores, e dã outras providências.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (~RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1'. Acresce~e inciso W ao alt. 2' da Lei 7.102, de 20/06/83
passando a VI a vigar com a seguinte redaÇio:

Art. 2' .
"IV - o parágrafo único do artigo l' desta Lei terá a quantidade mínima
de 2 (dois) vigilantes por estabelecimento".

Art. 2'. O art. 4' passa a vigar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art.4· ··· ..
"Parágrafo único. O veículo especial de que trata este artigo terá além
de ar refrigerado. blindagem especial e de proteção cont~ armas de
grosso calibre e longo alcance.

Art. 3'. O alt. 21 passa a vigar com o seguinte parágrafo único.

Art.21 ···· ··

I· · ·
11- ..

"Parágrafo único. As empresas de que tratam os incisos I e 1\ teráo um
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) doas. a fim _de p~er a
manutenção do anmamento. confonme recom~n~açao da f~b~ca.
inclUSIve. com o seu devido teste e substrtUlçao das mumçoes..
conservando o equipamento em perfeitas condições. sob pena de
infringirem o disposto no art. 23 e seus inCISOS"

Art. 4'. O parágrafo único do alt. 22 passa a viger acrescido da
saguinte redação:

Art. 22 · · ..

"Parágrafo único. Os vigilantes. quando empenhados em transporte de
valores, poderáo também utilizar espingarda de uso permitido, de

calibre 12, 16 ou 20. de fabricação nacional e ainda armas de grosso
calibre. longo alcance. automática e de precisão".

JUSTIFICATIVA

Todas as modificações propostas na Lei nD 7.102183, que dispõe sobre os
serviços de vigilãncia. têm como escopo tomá-Ias mais eficazes no combate ao crime
organizado.

É preciso salientar que muitos vigilantes monrem em serviço ou são .feridos
por não possuírem anmamentos compatíveis com o desempenho de sua profissão, ou
'sejá; estão vulneráveis ante o poder dos assaltantes de bSricoS, dos 'assaltantes de
carros forte. etc.

Outro dado importante é que muitos estabelecimentos financeiros
preocupam-se apenas em cumprir a lei utilizando somente um vigilante, .quando
precisaria de um número de 4 (quatro) e assim observar o fator segurança.

É de saber notório que o indice de violência em toda a sociedade tem
aumento de fonma assustadora. alcançando niveis alanmantes e atingindo
principalmente os vigilantes. que tratam da segurança patrimonial privada, sendo,um
dos principais alvos do crime.

Dessa fonma. será demagógico fazer·se uma apologia das deficiências em
que vivem os vigilantes, sem buscar soluções compativeis, por isso mesmo estamos
acrescentando modificações legais, que esperamos surtam os devidos efeitos e.
atendam a demanda das Associações de Vigilantes de todo o Brasil, a fim de fazer
frente. com maior intensidade, no combate ao crime e salvaguardar a integridade física
dos mesmos.

Sala das Sessões em,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEL/.
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGI! LATIVO; - CeDI

LEI ND 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983.

DISPÕE SOBRE SE3URANÇA PARA
ESrABELECIMENTOS FINANCEIROS
ESTABELECE NCRMAS PARÀ
CONSTITUIÇÃ(I E FUN/~IONAMENTO DAS
EMPRESAS PARTICULARES QUE
EXPLORAM SHVIÇOS DE VIGILÂNCIA E
DE 1RANSPOF1E DE VALORES. E DÁ
OUTRAS PROV'DÊNCII.S. .

......................•.............................................................................................................

Art. 2'. O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas .
adequadamente preparadas: assÚD chamadas vigilarltes: a1anne capaz de permitir,
co~ s~gurança comumcaçao entre o estabelectnlen10 financl iro e outro da mesma
ms~llU1ção, empresa de vigilância ou órgão policial mais prr XÚDO: e pelo menos
trulIS um dos seguintes dispositivos: "

I - equipamentos elétricos, eletrônicos e d: filmagfns que possibilitem a
identificação dos assaltantes;

. 12 -. artefa\os que retardem a ação do3 crimin )SOS pennitindo sua
persegmçao, Idenl1ficação ou captura; e

. III - cabina blindada com permanência iniI1telTIJpta je vigilante durante o
expedIente pàra o público e enquanto houver mllvimenta;:ão de numerário no
interior do estabelecÚDento.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei n' 9.0 I7, de 30/03/1995.
.................................................................................. ... ~ .

Art. 4°. O transporte de numerário em montante superior a vinte mil
UFIR, para suprimento ou recolhÚDento do movÚDento diário dos estabelecÚDentos
~mance~os, será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria
mslllU1çao ou de empresa espeCIalIzada.

• Arl.4 com redação dada pela Leln'9.0/7. Je3I' 03 /995.
...................................................................................................................................

Art. 2I. As anuas destinadas ao uso dos vbilantes serão de propriedade e
responsabilidade:

.[ - das empresas especializadas;
11 - dos estabelecÚDentos financeiros q1lando di'Jluserem de serviço

organizado de vigilância ou mesmo quando contrataem empresas especializadas.

Art. 22. Será permitido ao vigilante, quando em s"rviço, portar revólver
calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borrach 1.

Parágrafo único. Os vigilantes, quando 'Epenha<los em transporte de
valor~s, poderão também utilizar espingarda de uso pennitido. de calibre 12, 16 ou
20, de fabricação nacional.

PROJETO DE LEI N~ 1.025, DI: 1999....·....·......·..
(Do Sr. EdulIrdo Piles)

Cria _? direito. à ~pe:tssagem gratuita em ônibus intramunicipais ou
que l~guem mun1Cl.p1QS de uma. meSma região metropolitana para
alunos da rede p11blica de ensino 4

(APEnSE-SE AO PROJETO DE LEI nº 826, DE 1999)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. ~' ..F.ica asse~~o ~ estudantes (1.0 rede ptlblica de ensino,
em grau pnrnano, secundário, 1lD1versilário or: de esco las técnicas em
!OO0 o t~tó.rio nacional, o direito à passagem grat nta nos ôrrlbus
mtram~ClplUS ou que liguem municípios de mna mesma região
metropolitana.

. § l' Para o exercício do direito criado per esta leL basta que o seu
~~ esteja uniformizado on que apresente docmrentação que o
Identifique como aImIO de estabelecimento público de ersino.

'. § 2°. Lei~ .definirá os critérics para .jUe municípios
vizinh,os sejam consl~OS de uma mesma rlgião metropolitana, para
os efeitos ,de presente lei. .

. § 3
D
~~to n1Io for editada a lei a que se relere o parágrafo

antmor, o.~ltO ~ p~sagem gratuita já poderu ser exer:ido em viagens
entre ~CtptoS limítrofes e onde ele já decoro'er de legisIaçl!o estadual
ou mumclpal.
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Art. 2°. O direito assegurado por esta lei somente poderá ser
exercido nos ôrribus commoente destinados à prestação do serviço
público de transporte coletivo, sejam eles de propriedade do poder
público, sejam de concessionárias ou permissionárias. não se aplicando
a ôrribus que ofereçam comodidades especiais, tais como ar
condicionado ou poltronas reclináveis, e que ]lor isto estejam
autorizados a cobrar tarifas mais elevadas.

Ar!. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de Lei visa assegurar aos estudantes da rede pública
de ensino a gratuidade no transporte coletivo para que possa estar garantido
seu acesso ao local de aprendizado.

o que se pode observar é que vários mumclplos de nosso pais já
produziram legislação neste sentido, no entanto, tais diplomas legais não
garantem o acesso a ônibus entre municipios vizinhos de uma mesma região
metropolitana Tal fato vem impedindo que mrritos estudantes possam acessar
as unidades públicas de ensino.

Com a aprovação deste Projeto de Lei estaremos contribuindo para o
que de mais importante moa nação pode proporcionar a seu povo que é a
educação.

Sala das Sessões, Em fJ4. de Maio de 99

PROJETO DE LEI N~ 1.027, DE 1999
(Do Sr. Lincoln Portela)

Dispõe sobe a instituição e delegação do serviço de transporte
urbano e rodoviário de passageiros por veiculos utilitários.

(APENSE-SE AO PROJE:TO DE: LE:I NO 751, DE: 1999).

o Congresso Nacional decreta:

Art 10.Todo veículo utilitário com capacídade de passageiros situado

entre 8 e 16 lugares poderá ser licenciado ou permissionado de serviço de transporte

especial de passageiros nos seguintes grupos:

dístico "MACRDTÁXI" na cor azul padrão, bem
como um letreiro frontal superior íluminado com

medidas de 10 centimetros de altura por 30
centímetros de comprimento.

Ar!. 2°. O serviço de MacroWcí poderá ser prestado por pessoas
físicas ou jurídicas, inclUÍl,do cooperativas de transportes e cabe ao poder

público dispor sobre os critérios licítatórios complementares atendendo ás
peculiaridades locais.

Art. 3° O Poder Público regulamentará esta Lei no prazo de 180
dias.

Art 4 ° Revogam-se as disposições em contrário.

Ar!. 5' Esta Lei entra era vigor na datit ae sua publicação.

Justificativa

Nos últimos meses a imprensa noticiou sucessivos conflitos
entre os prestadores individuals de serviço de transporte de passageiros, cOUÍlecidos

como "transporte alternativo" e físcaís do Poder 'Público, incluído os policíaís

militares. Haja vista o fato lamentável ocorrido na cidade de Goiãnía - 00, com a
morte de um trabalhador.

Esse conflito artificial tem· ignorado sistematicamente as
necessidades da população em favor do interesse de grandes empresários do setor

de transporte local e gerado cenas de inominável violéncia.

Causa surpresa ver tamanho empenho do Poder Público, em

especíal de alguns fiscais e agentes de trânsito~ no cumprimento tão minucioso da

lei, enquanto abundam exemplos de ostensiva desobediéncia às regras em quase

todos os outros setores.

A conclusão óbvia é que esses agentes públicos talvez tenham

algum incentivo a mais para aplicar de tamanho rigor.

D presente projeto visa a, de uma vez por todas. resolver a

questão do transporte alternativo de passageiros, fornecendo o respaldo de uma lei

federal para que os prestadores desse tipo de serviço possam legalmente exercer

essa atividade do interesse da população.

Certo da exata oportunídade do presente projeto peço o apoio

dos nobres pares desta Casa para sua aprovação.

1- Grupo 1: para veículos de até 10 lugares. excluído o do

motorista;

II- Grupo 2: para veículos de 11 a 16 lugares, excluído o

do motorista.

1° - O transporte referido no caput será denominado
MacroWcí.

Sala das Sessões, em ;)(., de maío

Dep~COInPortela

(pST-MG)

de 1999.

§ 2°· O condutor do MacroWcí deverá ser portador de

Carteira Nacíonal de Habilitação categoria "Dfl
•

§ 3°· Os veículos habilitados como MacroWcís deverão ter

no máxirao 8 anos de uso para o Grupo 1 e 10 anos de
uso para o Grupo 2.

§ 4° - Os veículos habilitados como Macrotáxis deverão ter
placas diferenciadas e licenciamento de aluguel.

sujeitando-se às vistorias obrigatórias anualmente em

conformidade com o tipo de serviço a ser prestado:

urbano, internrbano, intermodal. interestadual e
internacional.

§ 5' - Os veículos habilitados como MacroWcís deverão

possuir a cor branca padrão com duas faixas
horizontais laterais de 40 centímetros de largura com o

PROJETO DE LEI N~ 1.028, DE 1999
(Do Sr. Mattos Nascimento)

Estabelece que o uso de armas de fogo é privativo de militares e
de policiais, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.787, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l°. O porte de arma de fogo é crime inafiançável.

Parágrafo úrrico - A disposição deste artigo não se aplica

aos militares e aos policiais a serviço de suas respectivas institrrições.
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O.Congresso Nacional decreta:

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias a
contar de sua publicação.

"§ 3° Metade do valor depositado na forma do
parágrafo anterior será obrigatoriamente utilizado para financiar
programas de educação para o trilnllito em escolas da rede
pública de ensino.• (NR)

de 1999 ,

c9tffí~l'
sala das Sessões, em

À vista de tais constatações, estamos apresentando projeto de
lei que altera o art. 320 do CTB visando a três objetivos básicos: '

• aumentar o percentual do valor arrecadado com multas que
deve ser direciof)ado á programas de segurança e
educação de trânsito;

• dirigir percela desse percentual para financiar
especificamente programas de educação para o trânsito em
escolas da rede pública de ensino; e

• obrigar a divulgação mensal. em jornal de grande circulação
em cada Estado e no Distrito Federal. do total dos recursos
auferidos no mês anterior, de forma a dar conhecimento
público acerca dos montantes arrecadados:

Estamos certos de que essa
fundamental na construção de um trânsito mel
portanto. esperamos contar com o dacislvo apoi

JUSTIFICACÃO
O novo Código de Trânsito Brasiielro procura criar mecanismos

para a melhoria das condições de segurança em nossas ruas atuando,
basicamente. em duas frentes: a rigorosa punição dos motonstas infratores e a
melhor capacitação dos candidatos â habilitação. Embora reconhecendo o
mérito das ações preconizadas pelo CTB. entendemos que o mesmo registra
uma lacuna importante: a ausência da previsão explicita de financiamento para
programas de educação de trânsito dirigidos a cnanças.

Ê fato in.:cnteste a importància da educação das novas
gerações para a mudança de certos comportamentos sociais. No caso
específico do trânsito. os próprios órgãos gerenciadores reconhecam que é
mais eficaz educar a criança do que o adulto, uma vez que este apresenta-se
mais resistente à mudança de seus hábitos. Apesar dessa consciência ser
bastante disseminada. pouco ou nada tem sido feito de concreto para
incentivar ações nessa ârea. O resultado ê um circulo vicioso. em que a
criança não orientada no presente transforma-se no adulto mau condutor no
futuro.

Art. 1° Esta lei aiterao art. 320 da Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 19~7. que institui o Código de Trânsito Brasileiro. para dispor
sobre a destlnaçao da arrecadação de multas de trânsito.

. Art 2° O art. 320 do Código de Trânsito Brasiieiro passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 320.A receita alRlCadada com a cobrançg da
muitas de trilnsito será aplicada, exclusivamente. em
lIinali~ação, engenharia de trilfego, de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trílnsito.

"§ 1° Os órgãos responsáveis pela 81T8cadação de
muitas de trilns/to ficam obrigados a publicar, mensalmente.
em peio. menos um jomal de grande circulação em cada Estado
e no Dlslrito Federal. o total dos recursos auferidos no mês
anterior.

"§ 20 O percentual de trinta por cento do valor das
muitas de trilnsito arrecadadas será depositado, mensalmente.
na conta de fundo de ámbito nacional destinedo à segurança e
educação de tr(msito.

Sala das Sessões, emz.b de ,lf...fi eJ de 1999.

\
.1 f x:- ,

..': (:...l.I)})" '.1 ".

Deputado MA'M'OS NASCIMENTO

JUSTIFICAÇÃO

São milhares e milhares de brasileiros, homens, mulheres,
jovens e até crianças, que, descrentes das instituições responsáveis pela
garantia da segurança aos cidadãos, se apossam de um arsenal copioso de
armas de fogo, todos com a compreensível porém equivocada preteusão de
fazerem valer os seus direitos e de alcançar finalmente a justiça pelas próprias
mãos.

Por conta desta insanidade, inocentes são vitimados por
balas perdidas, jovens movidos pela curiosidade da adolescência se
transformam involuntariamente em assassinos, portadores despreparados para
esta responsabilidade são vitimas de suas próprias armas, a marginalidade usa
e abusa de uma fonte inesgQtável para suprir os seus arsenais.

Dia após dia caminhamos em direção a uma triste
realidade onde todos se armam para se protegerem uns dos outros e onde
todos contnbuem para insegurança geral.

Entendemos que dois fatores contnbuem
preponderantemente para tal situação: a incapacidade demonstrada pelo
Estado em reprimir eficientemente a proliferação de armas em poder da

população e a crescente quantidade de armas que o comércio coloca à
disposição de um consumidor já desorientado em sua racionalidade pela
violência que o rodeia.

Quanto ao primeiro daqueles fatores, a Constituição
Federnl não autoriza a esta Casa a iniciativa de ações eficazes, fazendo-o
objeto de atos que são privativos do Poder Executivo.

Quanto à perniciosa licenciosidade com que as armas de
fogo são oferecidas ao consumidor desinformado, acreditamos que a Lei
Maior pennite e sociedade brasileira exige do Parlamento a iniciativa de ações

legislativas viáveis que venham contribuir positivamente para que a Naçio
possa afinal refrear esta tendência paranóica que já produz diariamente uma
cota intolerável de vitimas fatais.

Ao apresentar o nosso Projeto de Lei, pretendemos
participar efetivamente no atendimento aos reclamos da sociedade: propomos
a vedação absoluta de acesso da pessoa fisica ao porte de armas de fogo,

excetuados apenas os militares e os policiais a serviço de suas respectivas
instituições. Aos infratores desta norma prevê-se a pena de reclusão de tras a
cinco anos e multa.

Convictos da oportunidade e da conveniência de nossa
proposição para o aperfeiçoamento da legislação que ora regula o porte de
armas de fogo, apelamos aos nobres Pares em favor de sua aprovaçlo.

passa.
A violência em nosso Pais tem se acentua a cada dia que

Art. 2°. Portar arma de fogo, em desacordo com o
disposto no artigo primeiro.

Pena - reclusão, de três a cinco anos, e multa.
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI N.2 1.035, DE 1999
(Do Sr. Chiquinho Feítosa)

Altera a Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Transito Brasileiro, para dispor sobre a destinaçlo da
arrecadaçlo de multas de trânsito.

Deputado CHIQUINHO F ITOSA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDESAÇ1o DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· Cem

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

(APENSE-SE AO PROJETO DEcLEI NQ 646, DE 1999) ...............1, u ••••••••••••••••••• ••••..••••••••••••..•••
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CAPÍTULo xx
Disposições Finais e Transitórias

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será
aplicada exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo,
policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das multas de
trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito
nacionai destinado à segurança e educação de trânsito.

PROJETO DE LEI N2 1.036, DE 1999
(Do Sr. Leo Alcântara)

Altera o disposto nos arts. 126, 127 e 129 da Lei n2 7 :210,. de
11 de julho de 1984 (Lei de Execuçao penal), para nela 1nclu1r o
estudo como forma de remição de parte do tempo de execução da
pena.

(APEN6E-6E AO PROJETO DE LEI NO 37, DE 1999)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 O capUl e o § IOdo ano 126 e os arts. 127 e 129 da
Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 126. O condenado que cumpre apena em regime
fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo trabalho e. estudo,
cumulativos ou não. parte do tempo de execução da pena.

§ 10 A conzagem do tempo. para o fim deste artigo,
seráfeila a seguinte ro=ão: . .

I - um dIa de pena por um dia de trabalho mOls VInte
horas- aulas semanais:

11 - um dia de pena por três dias de 'trabalho, se o
preso apenas Irabalhar:

111 - um dia de pena por quarenta horas- aulas. se o
preso apenas estudar. " .
................................................................................................ (NR)

·~4rI. 127. O condenado que for punido por falta grave
ficará pr,n·ado. por noventa dias. de usufruIr o beneficio da
remição. e se nesse período permanecer estudando 011 Irabalhando,
não perderá o direito ao cômputo de tempa anterior à falta. " (NR)

"Art. 129. A autoridade administrativa. mensalmente:
I - encaminhará ao Ju/:.o da Execllção cópia do

registro de todos os condenados que estejam trabalhando e
eSlUdando. e dos dias de trabalho e de estudo de cada um deles:

11 - publicará o demonstrativo dos dias remidos pelo
{rabalho 011 estudo de cada preso.

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

JUSTIFICAÇÃO

É uma falácia a propalada recuperação do Condenado
pela simples privação da liberdade. A falta de liberdade não
recupera ninguém. Ao contrário: o convivio entre deliiJqüeDtes de
diferenciados graus de periculosidade tende a elevar o potencial
ofensivo e anti-social ao máximo permitido por essa convivência.

Mundialmente. os paises tentam responder a essa
questão social tão grave e são poucos os que alcançam propostas
razoáveis. entre as quais. a oferta de alimentação aceitável, o
trabalho e a vida dignos, posto que o objetivq da,. sap.ção é a
recuperação do iiJdividuo e não a humilhação ou o aviltamento do
preso.

Faltam. porém. meios de reiiJtegrar o ex-presidiário a
uma sociedade que, com a atual situação econômica não tem

suficiência de empregos sequer para ,os .CIdadãos que nunca
estiveram presos. Ademais, essa mesma sociedade rejeita o egresso
dos estabelecimentos prisionais pela inferência de que ele, por sua
simples presença acarreta perigo.

Considerados esses aspectos, sabe-se que a
recuperação pode. sim, ser alcançada pela via da conscientização
moral nascida do estudo regular e do càIivi~io pacifico. Esse novo
estado de consciência é que dará ao preso a oportunidade de
reformular sua visão da sociedade. E não há meio mais eficaz de
elevar alguém que pela educação fo~at,e pelo trabalbo.

São essas. portanto. as propostas dirigidas á Lei de
Execução Penal. oriundas de sugestões dos doutores Lúcia Maria
Beloni Corrêa Dias e Valdemir DieUé Dlàs~ do Paraná. na busca de
apnmorar- se a remição como um valor de negOciação com o preso.
de tal forma que a possivel transgressão sbperveniente corresponda
a prejuizo. e o trabalbo e estudo se traduzam. efetivamente. em
beneficio de comutação da pena.

Sala das Sessões'. em

~doLeo Alcântara

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDE:"AÇÃO DE ESTl"DOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N" 7.210, DE·H DE Jl1LHO DE 1984.

INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO
'PENAL.

TÍnJLOV
Da Execução das Penas em Espécie

CAPÍTULO I
Das Penas'Privativas de Liberdade

SEÇÃO IV
,Da Remição

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi
aberto poderá remir, pelo trabalbo; pane do tempo de execução da pena.

§ 10 A contagem do tetnpo para o fun deste artigo será feita à razão de 1
(um) dia de pena por 3 (três) de trabalbo.

§ 20 O preso impossibilitado ;le prosseguir no trabalho, por acidente,
contÜ1uará a beneficiar-se com aremição.

§ 30 A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvido o Ministério
Público.

Ar!. 127. O condenado que for punido por falta grave perderá o direito
ao tempo remido. começando o novo período a partir da data da infração
disciplinar.
~.un u •• u • ••• .. • ..

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao Juizo
da Execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando e
dos dias de trabalbo de cadaUm deles. . .

Parágrafo único. Ao condenado dar-se-á relação de seus dias renndos.
.....................................................................................................................
......................................'~ .

PROJETO DE LEI N2 1.039, DE 1999
, (Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece a utilização da cabine de segurança nos veículos de
a.1uguel (TAXI).
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(AS COMISSOES DE RELAÇPES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
VIAÇAO E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MtRITO E ART.
54); E DE CONSTITUIÇAO E-JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART.
24, ll)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Todos os v~iculos de aluguel (TÁXI) deverão ser equipados
com cabine de segurança blindadli.

Art. 2° - A cabine de .segurança consistirá em um compartimento
blindado, destinado a separar eisolar o motorista do contato direto com os
demais passageiros.

Art. 3° - A aquisição e instalação da cabine de segurança, será financiada
por instituições de crédito oficia! em.condições similares ao financiamento de
veiculas novos, através de finan!liiunento pessoal ou por meio de coopemtivas e
associações.

Art. 4° - O Poder Executivo editará os atos necessartos PlIfll a
regulamentação desta lei, estabelecendo os requisitos para a concessão do
beneficio, bem como os prazos para a sua execução.

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A onda crescente de assaltos aos veiculas de aluguel (táxi), tomau-se um
gravame a mais. insculpido no deficitário sistema de segurança pública de nosso
pais.

É uma questão gravissima, que insere-se no contexto contemporâneo de
violência e que necessita de uma resposta rápida e eficaz.

Temos acompanhado que muitos taxistas têm a vida ceifada, por não
possuírem nenbwn equipamento de proteção. capaz de defendê·los da to~za de
inescrupulosos bandidos.

A obrigatoriedade da cabine de segurança é uma medidll modesta em
relação ás vidas que se perdem pela a\lsoluta impossibilidade de reação dos
motoristas, quando são vitimas de assalto. Nos casos de morte, as consequêncillS
são desastrosas para a família, que além de perder um entll querido, perde
também a fonte de renda e sustento. Já o taxista, convive diariamente com a
instabilidade emocional, resultando do mc!lQ e da incerteza que Ih\: ocorre á
entrada d\: cada passageiro.

Em que pese esta situação aflitiva, nenbwna medida concreta foi adotada
para dar um basta a este problema. Visa portanto o Projeto de lei dar maior
segurança á essa classe de profissionais, garantindo-Ihe o respeito a sua vida e
de seu patrimôni?

Convencido de que a presente iniçiativa rllPfesenta um conveniente
aperfeiçoamento em matéria de segurança, çonto com li apoio dos colegas
parlamentares para aprovação da proposta.

Sala das Sessões, 27 de maio de 1.999.

~
DEPUTADO ALBERTO FRAGA

PROJETO DE LEI N~ 1.040, DE 1999
(Do Sr. Joio Coser)

Dispõe sobre o desbloqueio dos Serviços do Valor Adicionado.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇAO E
INFORMATICA; DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDACAO (ART. 541 - ART. 24.
lI) .

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Acrescente-se â Lei nO 9.472, de 16 de julho de

1997, os seguintes artigos:

"Art. 213-A. As empresas
prestadoras de serviços do Sistema Telefônico
Fixo Comutado - STFC e do Serviço Móvel Celular
- SMC somente poderão incluir na conta do
assinante valores referentes a Serviços de Valor
Adicionado se obedecido pelo menos um dos
seguintes requisitos:

I - o assinante houver solicitado,
por escrito, o desbloqueio, especificamente, de
um ou mais serviços, ou, genericamente, de todos
eles;

11 - o provedor de Serviço de Valor
Adicionado houver solicitado o de!!Sbloqueio,'
mediante a apresentação de cópia do contrato
firmado com o assinante, onde este declare quais
as linhas que deseja desbloquear.

Art. 213-8. A inclusão na conta
telefônica de valores referentes aos Serviços de
Valor Adicionado, em desacordo com o
ElJíabelecido no artigo anterior, sujeitará a empresa
prestadora de serviços de telefonia à multa, em
beneficio do assinante, igual ao dobro do valor
indevidamente cobrado, a ser creditado na primeira
con~ emitida após 30 (trinta) dias da data da
reclamação pelo assinante.

Art. 213-C. Não poderão ser
admitidos como Serviços de Valor Adicionado
aqueles serviços que, direta ou indiretamente, se
relacionem com jogos de azar ou prostituição,
como os serviços de tele·sexo ou de sorteios, ou
que, de qualquer forma, atentem contra a moral e
os bons costumes."

Art. 213·0. A desobediência ao
disposto no artigo anterior sujeitará as prestadoras
do serviço do Sistema Telefônico Fixo Comutado -

STFC Ou do Serviço Móvel Celular - SMC à multa
de até R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais)."
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A sociedade brasileira tem assistido a um enorme

desrespeito aos consumidores por parte dos prestadores dos chamados

"Serviços de Valor Adicionado", bem como das companhIas telefônicas.

bons costumes" (Art. 213-C). Acreditamos que esta providência é

urgentemente necessária e atê tardia. Não podemos mais assistir. calados. que

no~sa infância e juventude seja corrompida por inescrupulosos que se dizem

prestadores de serviços.

Também neste caso é prevista multa. que guarda

Similaridade com as demais multas previstas na Lei Geral de Telecomunicações
Por estes motivos. esperamos contar com o apoio de todos

os ilustres parlamentares para a aprovação do nosso projeto.

"LEGISLAÇAo CITADA A~EXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Trata-se daqueles serviços prestados por meio do prefixo

900, praticamente todos de duvidosa utilidade. conhecidos como "tele-sexo",

"tele-horóscopo". "disque amizade", bem como todo o tipo de sorteios, no

momento suspensos. mas que poderão retomar a qualquer hora.

Os Serviços de Valor Adicionado são regulamentados pela
Norma n° 004/97. aprovada pela Portaria nO 251. de 16 de abril de 1997, do

Ministério das Comunicações. Mais recentemente. a PortaTia nO 3. de 19 de

março de 1999, da Secretaria de Direito Econômico. do Ministério d;! Justiça, em
seu item 3. também regulamentou o assunto.

Sala das Sessões, em 1';\ de O ç

~
'.'

Ii"
Deputad JMlfr.6 COSER

. ~}

,

de 1999.

Os dois instrumentos, porém. apenas reservam ao

consumidor o direito de solicitar o bloqueiO prévio de seu telefone para as

ligações destinadas aos referidos serviços. Só isto, porém, não resolve o
problema.

São Inúmeros os casos de crianças. com idades até

infenores a dez anos. ou empregados domésticos que, sem o conheCimento dos

pais ou responsáveis. fazem as ligações. O assinante só toma conheCimento com

o recebimento da conta telefônica. que. muita~ vezes. monta a centenas de reais

e colocam a famiiia em situação financeira aflitiva,

Ora. é claro que esta contratação de serviços por menores

ou por pessoas não autorizadas não é juridicamente válida. inexistindo. assim, a

obrigação de pagamento.

Como. porém. o assunto tem dado margem a multas

reclamações dos assinantes contra as companhias telefõnicas, nem sempre

resolvidas de forma razoável. achamos por bem propor que o assunto seja

disciplinado em lei. Para tanto. propomos o aditamento à Lei Geral de

Telecomunicações (Lei nO 9.472. de 16 de julho de 1997).

O projeto que ora apresentamos prevê que os Serviços de

Valor Adicionado, em principio. estão bloqueados para todos os assinantes. O

desbloqueio poderá ser solicitado. por escnto. pelo assinante ou pelo provedor.

este apresentando cópia do contrato de prestação do serviço com o assinante.

Com esta providência só terão acesso ao serviço os

assinantes que o desejarem. pondo-se fim aos contratempos que se verificam

atualmente.

Para tomar efetiva a disposição legal. nosso projeto

estabelece multa igual ao dobro do valor indevidamente cobrado, a ser creditado

pela companhia telefônica na conta do assinante.

Nosso projeto proibe. ainda, que sejam admilidos como

serviços de valor adicionado "aqueles serviços que, direta ou indiretamente,

se relacionem com jogos de azar ou prostituição, como os serviços de tele

sexo ou sorteios, ou que de qualquer forma, atentem contra a moral e os

LEI N° 9.472. DE 16 DE JULHO DE 1997

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES. A CRIAçÃO E
FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO REGULADOR E
OUTROS ASPECTOS INSTITUCIONAIS. NOS TERMOS
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 8. DE 1995

LIVRO IV
Da Reestturnração e da Desestatização das Empresas Federais de TelecomUnIcações

Disposições Finais e Transitórias

Art. 113 - Será livre a qualquer interessado a divulgação. por qualquer meio. de
listas de assinantes do serviço telefônico flXO comutado destinado ao uso do publico
em gerai.

§ I ° Observado o disposto nos incisos VI e IX do art. 3° desta Lei. as prestadoras
do serviço serão obrigadas a fornecer. em prazos e a preços razoáveis e de forma não
discriminatória a relação de seus assinantes a quem queira divulgá-la.

§ 2° É obrigatório e gratuito o fornecimento. pela prestadora de listas
telefõnicas aos assinantes dos serviços. diretamente ou por meio de terceiros. nos
termos em que dispuser a Agência.

Art. 214 - Na aplicação desta Lei. serão observadas as seguintes disposições:
1 - os regulamentos. normas e demars regras em vigor serão gradativamente

substituídos por regulamentação a ser editada pela Agência em cwnprimento a esta
Lei:

II - enquanto não for editada a nova regulamentação. as concessões. permissões
e autorizações continuarão regidas pelos atuais regulamentos. normas eregras:

III - até a edição da regulamentação decorrente desta Lei. continuarão regidos
pela Lei nO 9.295. de 19 de julho de 1996. os serviços por ela disciplinados e os
respectivos atos eprocedimentos de outorga:

IV - as concessões, permissões e autorizações feitas anteriormente a esta Lei,
não reguladas no seu art. 107, permanecerão válidas pelos prazos nelas previstos:

V - com a aquiescência do interessado, poderá ser realizada a adaptação dos
instrumentos de concessão, permissão e autorização a que se referem os incisos m e
IV deste artigo aos preceitos desta Lei:

VI - a renovação ou prorrogação. quando prevista nos atos a que se referem os
incisos me.lV deste artigo, somente poderá ser feita quando tiver havido a adaptação
prevista no inciso anterior.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N9 251. DE 16 DE ABRIL DE 1997

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, no U!;o das atnbUlções que lhe confere o
art a7. panigrafo ÚniCO, inCISO 11, da ConslJtuição. e consIderando os comentários e sugestGes resultantes c1ll
consulta pUblica realIZada pela Porfana SSC/MC n" 75 de 20 de Dezembro de 1996. resolve
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fVt 18 ~ Aprovar a Norma n" 004197· USO DA REDE'PÚBLICA DE TELECOMUNICAÇOES
PARA PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE VAlOR ADICIONADO, que com esta baIXa

Art 28 - Estabelecer o pTiZO de até 36(tnnt8 e seis) meses, • conlar da data de sua publicaçio,
para qQe as condições de 'Uso da Rede Pl3blica de Telecomunicações para prestaçlo de Serviços de Valor
AdiCIonado sejam ad9quadas às dispo&ÇÕes neta contidas

Parãgrafo único. O Ministilrio das Comunicações eatBbeltceri. dentro de 90 {noventa) dias. a
contar da dai. de publicação da Nonna aCIma m~naonada. os códigos de acesso reservados a eUI!5 serviços,
bem como os etrlenos para o seu &nqual1l'amento

Art. 38 Oelemllnar qUI!! as Entidades ExplotadOlillls do ServiÇO TelefbniCO Público adotem as
pro_ldêooss que lhes cab9m em prazO! tais que assegurem aos Provltdores de Serviços de Valor Adicionado
pl'2Z05 razoáveiS para s. adaptarem ao diSposto na supracit.adl Norma.

Art 4- Esta Portaoa enlnl em vigor na data de sua pubUcaçio

sERGIo MOTTA

NORMA 004197

USO DA REÇlE PÚBLICA DE iELECOMUNICAÇOES PARA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO

1.0BJE1lVo

Esta Norma tem por objetivo estabeiecer os requisitos . .
Valor Adicionado, atniIvés da rede pública de telecom e.a~iç6espara li prestaçAo de Serviços de
I!!pecffico.s. umca~ com a lJtilizilçoto de c6cf1gos de acesso

2. REFER~NCIAS BÁSICAS

2.1 Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei 011, 04.117. de 27 dI! agosto de 1952.

2.2 Regulamento Geral para execução da Lei nll 4117
~IOde 1963 e 8Iterado pek) Decretonll. 97.057, de10d:=~~~ ~:~o 011,52.026, de 20 de

2.3 Lei nll 9.295, de 19 de julho de 1996. <

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

3 1 Esta Nonna aplica-se ao relaCIonamento entre Enti~odes Explomd~ras do ~Se~ TelefônICO
Publico. provedores de Serviços de Valor AdiCIonado e assmantes do Serviço Telefonlco Publico

3.2 Esta Nonna não se aplica:

a) aos serviços prestados através de recursos intrinsecos â rede pú~ de
telecomum.cações • que complementam o serviço básico e que sio prestados pelas Entidades
Exploradas do 5eMÇO TelefOnico PóbUco;

b} ao uso da rede púbOca de tek!comunlcações para acesso á Internet. CUjas condições são
ob,1 et:J de norma específica;

c) aos serviços de utilid;:de pública, caracterizados como aqueles servlÇOs prestados pelos
órçãos do Governo Fedeml, Estadual, Municipal ou por entidades que não vlSélm lucro. com
u:n= das finalidades:

i) emergencia (Defesa CMI, corpo de Bombeiros, Policia, etc.) _. .
ii) apoio ao cidadão (Receita Fedeml, Sunilb, AssiStência ao Idoso. Asststilnoa ê Cnança,

et::.)

4. DEFINIÇOES

Para efeito desta Norma, aplicam-se ainda as seguintes definlçOes:

4.1 Operadora: entidade exploradora do Serviço Telefônico PübUco em uma dada localidade ou região

4.2 Provedor. pe.ssoa jurídica que provê serviço de valor adk:ionad~, através da Rede PÚ~ de
Telecomunicações. sendo responsavel pekJ serviço perante 05 assinantes do Sel'VlÇO Tetefonlco
Público.

4.3 Facilidade Suplementar do Serviço Telefónico Público: conjuntC! de recursos que ~rmltem a
utilização de càdigos de acesso específicos e O fornecimento do registro das chamadas destinadas
aos Provedores.

S. CONDIÇOES PARA PROVIMENTO DE FACILIDADE SUPLEMENTAR DO SERViÇO
TELEFONICO PUBLICO

5.1 As condições de prestação do Serviço T~1ef6niCO Público aos Provedore~ são as mesmas
aplicáveis aos demais a~n8ntes, observado o dISposto nesta Norma.

5.2 Havendo disponibilidade técnica. é assegurado o fo~ecimento de ~acilidade Suplementar do
Serviço Telefônico Público aos interessados. atendidas as dISposições iegalS e regulamentares e as da
pres~nteNorma.

52.1 A Operadora esta~rá preço a ser cobrado ao provedor, por chamada recebida ou por
unidade de tempo, pelo fornecimento da facilidade supH!mentar.

5.3 Condições específicas que importem em modificações de procedimentos operacionais ou na rede
pública de tetecomunicações serão objeto de acordo entre as Partes. observadas as Normas
aplicãveis ao Serviço Telefônico Publico.

5.31 O fornecimento de equipamentos ou instalações ao Provedor poderá ser realiZado pela
Operadora segundo valol1!s e condições convenCionados entre as Partes,

54 Os códigos de aces!!:o destinados a05 seMÇOs objeto desta Norma são classificados de acordo
com as segUintes caraderisticas

a1 côdiQOS do tipo I: de!!:tínados a serviços cuío acesso ê liberado aos assmantes do Serviço
TelefônJ.co públi.co, podendo seu bloqUeio ser efetuado. mechante soliCitação do assinante à
Opera.ãora:

b) códigos do tipo 11: destinados a seMÇOs cuJo acesso ê liberado aos aSSinantes do ServIço
Teletóni.co Público, mediante solicitação de seu desbloqueio à Operadora. pejo assinante.

5.4.1 Os critérios para enquadramento dos serviÇOs bem como os cõci)gos de acesso a eles
reservados serão estabcleddos em ato especifico do MinistériO das Comunicações, observado o
disposto na Nonna -Plano de Numeração para Redes Públicas de Telefonia e de Serviço Mó....el
Celular-.

5.4.1.1 A atribuiçáo de códigos do tipo 11 só devera ocorrer em Situações espeCiais em que seja do
interesse púbHco estabelecer condiÇÓes diferenciadas para acesso, em face a caraderisticas
peculiares do serviço.

5.5 Caberâ à O~radora proceder ao enquadrãmento do serviço, conforme disposto em 5.4. atribuindo
ao seu Provedor o código de acesso apropriado bem como o complemento numérico necessário para
fonnar seu número de acesso especHk:o.

5.6 l: responsabllidade da Operadora assegurar o bloqueio ou o desbloqueio do acesso aos serviços.
conforme previsto em 5.4

5.6.1 Havendo ímpossibilk:iade técnica de implementação do bloqueio, por parte da ,0perad0!8~ o
seMço somente poderá ser oferecido, por meio de facilidade suplementar do SelVlÇD Telefomco
Publico, caso o ProvM1or se comprometa a implementá-lo.

5.7 As Operadora!; deveriç conferir tratamento equânime e não díscriminatorio aos Provedores e
praticar preços e condições razoâvei! ,

5.7.1 Pam efeitos desta Nonna, a Operadora é também conSiderada Provedor, nos casos em que
prêstarServiços de Valor Adidonado,

6. CONDIÇOES DE ACESSO A SERViÇOS DE PROVEDORES

6.1 Aos assinantes do SelVÍço TelefôniCO Público é assegurado, nas condÇões previstas nesta Norma:

a) o livre acesso aos serviços de Provedores;

b) O direito de bloqueio e de desbloqueio, sem ônus, aos serviÇOS de Provedores.

6.2 O ônus da chamada destinada aos Provedores caberá ao assinante do 8erv;ço TelefOnico Público
que a originar, sem prejuizo do valor adidonal referente ao preço do serviÇO do Provedor.

6.2.1 É admitida a reversão da cobrança das chamadas, quando esta opçio for sdJCitada pelo
Provedor.

7. COBRANÇA DOS SERViÇOS DE PROVEDOR POR MEIO DA .CONTA DO SERViÇO
TELEFONICO PÚBLICO.

7.1 - Servíço de Valor Adicionado prestado atra....és da rede pública de teJecomumcaçóes podem ser

cobrado em conta emitida pela Operadora. observadas as segumtes condições'

a) o Provedor se obnga a dl....ulgar o respectivo preço. nos termos da legislação pertmente.

b) expliCItação, na conta telefônica. das lnfonnaçóes que permitam aos assmantes Identrficar o serviço
cie valor adioonado utiiizado bem ..como os valores assooados, de fonna separada daqueles
corresp:mãentes aos selVlÇD5 de telecomunicações prestados pela Operadora,

c) suspensão da cobrança dos valores referentes ao serviÇO do Provedor ou e~omo dos valores
pa.gos quando a conta for contestada pelo as!:inante. reinserindc-se em conta os valores relativos a
reclai"i'laÇl5es improcedentes:

d) continuidade da prestação do Serviço Telefônico Público ao assinante
i.rx:iepenãentere."1te de qualquer pendênCIa entre o Provedor de Serviço de Valor AdiCIonado e ~
ass~nante:

e) estabelecimento. mediante acordo da Operadora com o Pro....edor. do preço e das demais condíç6~s
~Ciais para a execução da cobrança em conta do respedivo servIço, de fonna razoável, justa.
eqllar.l.t1le e não drscnmmatória;

f} repas~e ao Provedor. nos prazos convencionados, dos valores corTe!ipondentes ao serviço,
1.:lclUJ.r'.ao, quando for o caso, os encargos por atraso de pagamento

B. DISPOSIÇOES GERAIS

8,1 Ao Provedor cabe a exclUSIVa responsabilidade pelo conteúdo das Jnfonnaç6es e pelas condições
de prestação do seu serviÇO.

8.2 Os tributos iccídentes sobre os serviços e as atividades de cada uma das Partes serão de
responsabilidade do respectivo contribUinte assim definido na legislação.

8.3 O Ministério das Comunicações atuará para solucionar as divergências que possam ocorrer em
relação ao cumprimento das dISPOSiçõeS desta Norma.

PORTARIA N' 3, DE 19 DE MARÇO DE 1999

o Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça,
JlO uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o elenco de Cláusulas Abusivas re
lativas ao fornecimento de produtos e serviços. constantes do ar!. 51
da Lei. nO ?078, de.} I de setembro de 1990, é de Úpo aberto,
exemphficauvo,_JJenmtmdo, desta fonna a sua comIJlementação:

CONSIDERANDO o disposto no anigo 56 do Decreto nO
2.181, de 20 de março de 1997, gue regulamentou a Lei n,O 8.078/90,
e com o objetivo de orientar o Sistema Nacional de Defesa do Con
sumidor, notadamente para o fim de aplicação do disposto no inciso
IV do art. 22 deste Decreto, hem assim promover a educação e a
infonnação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos
e deveres, com a melhoria, transparência, hannolÚa, equi!Jbrio e boa
fé nas relações de consumo. e

CONSIDERANDO que decisões admilÚstraúvas de diversos
PROCONs. entendimentos dos Ministérios Públicos ou decisões ju
diciais pacificam como abusivas as cláusulas a seguir enumeracfas,
resolve:

Divul!!ar. em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei nO
8.078/90, e do-art. 22 do Decreto nO 2.181/97. as seguintes cláusulas
que, dentre outras. são nulas de pleno direito:

1. Detenninem aumentos de prestações nos contratos de pIa
nos e seguros de saúde. ·firmados anterionnente à Lei 9.656/98, por
mudanças de faixas etárias sem previsão expressa e definida:

2. Im!,onham. em contratos de planos de saúde finnados
anterionnente a Lei 9.656/98, limites ou restrições a procedimentos
médicos (consultas. exames médicos, laboratoriais e internações hos
pitalares. lJ11 e similares) contrl!ríanpo prescrição médica;
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. • .3. Permi~ a!> t0I!1ecedor de serviço essencial (água, ener-
gIa elet;1ca, telefoma) mcIurr na conta, sem autorização expressa do
consurrudor. a cobrança d~ outros serviços. Excetuam-se os casos em
q~e a prestadora do .ServIÇO essencial informe e disponibilize gra_
tu!~ep.te ao cons1pIlIdor a opção de bloqueio prévio àa cobrança ou
utilizaçao dos ServIÇOS de varor adicionado;

4. Estabeleçam prazos de carência para cancelamento do
contrato de cartão de crédito;

. 5. Imºo~am o pagamento antecipado referente a períodos
Supenores a 30 dIas pela prestação de serviços educacionllls ou si
milares'

. : 6. Es~beleç~,. nos çC!n!:fatos de prestação de serviços edu-
caClonlllS. a vmculaçao a aqUlslçao de outros produtos ou serviços'

7. Estabeleçam que o consumidor reconheça que o contrato
acompanhado do extrato demonstrativo da conta corrente bancária
consutueJIl. titulo executivo e.xtrajudicial, para os fms do artigO 585,
li, do Codlgo de Processo CIvil' -

8. Estipulem o reconhe~imento, pelo consumidor de que os
\"alor<:s .lançados no extra~o da conta corrente ou na fa~ do cartão
de credito consutuem díVIda líquida, cena e exigível:

9. Estabeleçam a cobranca de juros capitalizados mensal-mente' •
, IO. ~ponham. em contr!1t!ls de consórcios, o pagamento de

perçentual a tItulo d~ taxa de admmlstração futura, pelos consorciados
deSIstentes ou excIuldos;

. . 11. ~s~beleçam, nos contratos de prestação de servicos edu-
caCIOnaIS e slffi1lares, multa moratória superior a 2% (dois p'or cen
to);

. .1?. Exijam ~ assinatura de duplicatas. letras de câmbio, notas
pronussonas ou qUlllsquer OUtros tituros de crédito em branco'

. '13. SUbtraiaIl)- ao. consumidor. nos contratos de seg~ro, o
recebimento de valor mfenor ao contratado na apólice. .

. 14. Prevejam em contratos de arrendamento mercanul (1ea·
sing) a exigência, a título ~e ~n~enização, do pagamento das parcelas
vincendas, no caso de restltulçao do bem; : .

15. Estabeleçam, em contrato de arrendamento merc:anul
(leasing), a exigência do pagamento antecipado do Valor ReSIdual
Oarantido (VRG), sem previsão de devolução desse montante, cor
rigido monetariamente, se não exercida a opção de compra do bem;

RUY COUTI!\110 DO NASCIMENfO

PROJETO DE LEI N~ 1.042, DE 1999
(Do Sr. Antonio Jorge)

"Art. 249. De.ixar de manter acesas, à noite, as

luzes de posição, quando o veiculo estiver parado, para fins

de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou

descarga de mercadorias, a menos que o sistema de iluminaçao

do veiculo tenha sofrido _qualquer pane durante O
percurso: (NR)

Infração - média;

Penalidade - multa."

Art. 52 (\ art. 250 da Lei n2 9.503/97 passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250. Quando o veiculo estiver em movimento,

e a menos que o seu sistema de iluminação tenha sofrido

qualquer pane durante a percurso: (NR)

Infração - m~dia;

Penalidade - muIta. li

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFlCAÇAO

o Código de Trânsito Brasileiro, em que pese os

seus avanços no sentido de garantir maior segurança para

veicules e pedestres, exagera na. questa.o da formação de

condutores e seus cursos obrigatórios.

NãO é que esses cursos não sejam importantes, mas

é que a dificuldade que a maioria das pessoas tem em fazer

estes cursos, por morar em municípios distantes, tende a

inviabilizar muitas candidaturas à habilitação. E essas

habilitações para condutores _são necessárias para muita

gente até como meio de vida.

Altera as redações dos arts. l48, 150, 249 e 250 da Lei ng
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Tránsito Brasileiro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 26, DE 1999)

O Código de Trãnsito Brasileira já é muito

rigoroso na punição das infrações. O mau motorista

fatalmente será punido e terá, ao fim, a sua carteira

cassada. O que não convém é partir do pressuposto de que

todos os candidatos à habilitaç:ia que não fize.1:em as

escolinhas dos DETRANs serao, necessariamente, maus

motoristas.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 2~ Suprima-se Q § 19 do art. 148, da Lei n~

9.503, de 1997.

Art. 30 O art. 150 da Lei nO 9.503/97, passa a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 19 Esta lei altera a redação dos arts. 148,
ISO, 249 e 250 da Lei nº 9.503/97, que institui Q Código de

Trânsito Brasileiro, suprimindo dispositivos relacionados à

formação de condutores, e tambem estabelecendo novos

critérios para a consideração de infrações relacionadas ao
uso das lu~es dos veiculas.

Vemos que nesse caso a situação é outra, porque já

estando na empresa o motorista não terá problemas em fazer

Para provar que não somos totalmente contra esses

cursos mantivemos o di.sposto no pa.rágrafo mico do art. ISO,

que obriga à empresa que utiliza condutores contra.tados a

oferecer cursos de direção defensiva, primeiros socorros e

outros, a esses condutores.

Diante das dificuldades de muitas pessoa.s para

cursarem essas escolinhas, achamos por bem suprimir o § 19

do art. 148 e o "caput ll do art. 150 .. Na realidade, esses

curSas só são mais necessários aos motoristas que se

profissiana.lizam.

Qualquer candidato responsável irá ser um
motorista preocupado com as regras de trânsito e procurará

conhecê-las e segui-las, até mesmo porque se não o for

correrá o risco de perder a sua carteira de motorista. E nao

podemos igorar que existem, também, candidatos responsáveis.

condutores

obrigada a

socorros e

11Art. 150. A empresa que utiliza

contratados para operar a sua frota de veiculos é

fornecer curso de direção defensiva, primeiros

outros, conforme normatiZação do CONTRAN. 11 (NR)

vigorar com a seguinte redação:

Art. 42 o art 249 da Lei nQ 9.503/97 passa a

esses cursos. E ainda, por que obriga-loS a fazer esses

cursos por ocasião dos exames de habilitação, se eles podem

ser fe.itos mais adiante., nas próprias empresas:
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Outra questão muito importante que precisa ser

mudada no Código de Trânsito Brasileiro refere-se à infraçAo

quanto ao não uso adequado das luzes dos veículos. Hoje, se

um motorista for pego com uma l!lmpada no veiculo apagada,

será multado por infração média e terá computado quatro

pontos em sua carteira.

Todos sabemos que as lampadas têlll vida útil. Pode

acontecer que elas venham a queimar-se durante o percurso e
o motorista não possa resolver o problema de imediato. Ne••e
caso ele não deveria ser penalizado por uma subseqüente

fiscalização. Na nova redação que propomos para os arts. 249

e 250, fazemos essa ressalva.

Por considerarmos a grande relevância das
alterações que apresentamos para o aprimoramento do Código

de Trânsito Brasileiro, esperamos ver nossa proposiç~o

aprovada pelos ilustres deputados.

cl de dia e de noite. tratando-se de veiculo de transpone coletivo de passageiros.
circulando em faixas ou pistas a eles destinadas:

d) de dia e de nOite. rratando-se de ciclomotores:
11 _ deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva fone,

neblina ou cerração: .
III _deixar de manter a placa traseira iluminada á nOite;
lnfração - média:
Penalidade - multa

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 1.046, DE 1999
(Do Sr. Márcio Fortes)

Dá prioridade às pessoas físicas com idade igualou superior a
65 (sessenta e cinco) anos na prática de todo e qualquer ato ou
diligência procedimental, acrescentando parágrafo único ao art.
154 do CPC.

CÓDJGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!\;Aç.\O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS '- C.DI"

Sala das Sessões, em de 1999
(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI Nº 420, DE 1999).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Os procedimentos judiciais em que figurem como parte ou em situação
a ela equiparada pessoa fisica com idade igual ou superior a 65 ( sessenta e
cinco ) anos, mediante requerimento do interessado. terão prioridade na prática
de todo e qualquer ato ou diligência procedimental. enrre os quais, autuação,
distribuição. publicação para a imprensa oficial. citação. paUla para audiências.
decisão administrativa ou julgamento do feito.

Art. 2" - A mesma prioridade se aplicará aos precatórios em que os idosos sejam
credores.

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

CAPiTULO XIV
Da Habilitação

Art. 148 - Os exames de habilitação. exceto os de direção veicular. poderão ser
aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de
trânsitO dos Estados e do Distnto Federa\' de acordo com as nonnas estabelecidas
pelo CONTRAN.

§ 10 A fonnação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de
direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados
com trânsito.

Art. 149 - (VETADO)
Art. 150 - Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não

tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido,
confonne nonnatização do CONTRAN.

Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua
frota de veiculos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros
e outroS confonne nonnatízação do CONTRAN.

CAPiTULO XV
Das Infrações

Art. 3° - Os interessados na obtenção do beneficio de que trata essa lei deverão
requerê-lo a autoridade judiciária competente para decidir o feito, podendo
fazê-lo tanto na primeira instância quanto em instância superior.

Art. 4° - O cónjuge supérstite ou companheiro ou companheIra amparado, neste
caso. pela lei nO 9278'96. ou filhos menores terão legitimidade para requerer o
mesmo beneficio ou a sua manutenção. se já concedido antenormente.

Art. 5° - Os interessados deverão fazer prova, juntamente com o pedido,
confonne o caso. da idade igual ou superior a 65 ( sessenta e cinco) anos, ou no
caso do artigo anterior. da qualidade ali exigida para concessão do beneficio.

Art. 6° - Na hipótese de que a legislação estadual conceda beneficios mais
amplos. estes prevalecerão em beneficio do idoso.

Art. 7° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Os trâmites judiciais. de qualquer natureza ou instância são hoje lentos, levando
muitas vezes anos para seus desfechos.

Na maioria das vezes. o idoso não consegue. em vida assistir a decisões fmais
dos procedimentos judiciais em que figura como parte.

Sendo assim, o presente projeto de Lei tem por objetivo fazer com que aqueles
que têm idade igual ou superior a 65 ( sessenta e cinco ) anos, tenham suas
pendências judiciais priorizadas.

Art. 249 - Deixar de manter acesas, á noite, as luzes de posição, quando o
veIculo estiver parado. para fIns de embarque ou desembarque de passageiros e carga
ou descarga de mercadorias:

Infração - média:
Penalidade - multa
Art. 250 - Ouando o veiculo esllver em movimento:
1- deixar de manter acesa a luz baixa:
aI durante a noite:
bI de dia nos túneis providos de iluminação pública:

~~~.
MÁRCIO FORTES
Depútado Federal

Jl/or/ólf
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"LEGISLAÇÃO CITADA A'\'EXADA PELA
COORDE!\AÇ.~ODE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRai
Do Processo de Conhecimento

.......................................................................................................................................

TIruLO V
Dos Atos Proce-;suais

CAPÍruLO I
Da Forma dos Atos Processuais

SEÇÃO I
Dos Atos em Geral

Art. 154 • Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada
senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que. realizados de
OUtro modo. lhe preencham a fmalidade essencial.
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

LEI N° 9.278, DE 10 DE ~AIODE 1996

REGULA O § 3° DO ART.~~6 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL

Art. 1° - É reconhecida como entidade familiar a convi\'ência duradoura pública
e continua de um homem e uma mulher. estabelecida com objetivo de constituição
de familia.

Art. 1° - São direitos e deveres tguais dos convIventes:
I - respeito e consideração mútuos:
II - assistência moral e material reciproca:
III - guarda sustento e educação dos filhos comuns.
Art. 3° - (VETADOl.
Art. 4° - (VETADO).
Art. 5° - Os hens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os

conviventes. na constáncia da união estável e a título oneroso. são considerados fiuto
do trabalho e da colaboração comum. passando a penencer a ambos. em condomínio
e em partes iguais. salvo estipulação contrária em contrato escrito.

§ ]0 Cessa a presunção do "caput" deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer
com o produto de bens adquiridos anteriormente ao inicio da união.

§ 2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos,
salvo estipulação contrária em contrato escrito.

Ar!. 6° - (VETADO).
. Art. 7° - Dissolvida a união estável por rescisão. a assistência material prevista:

nesta Lei serà prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar. a titulo de
alimentos.

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o
sobrevivente terá direito real de ltabitação. enquanto viver ou não constituir nova
união ou casamento. relativamente ao imóvel destinado á residência da família

Art. 8° - Os conviventes poderão. de comum acordo e a qualquer tempo,
requerer a conversão da união estável em casamento. por requerimento ao Oficial do
Registro Civil ~a Circunscrição de seu domicilio.

Art. 9° - Toda a matéria relativa á união estável é de competência do juizo da
Vara de Família assegurado o segredo de justiça.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Ii - Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N~ 1.047, DE 1999
( Do Sr. Pompeo de Mattos)

Acrescenta item 2º, à alínea "au, do inciso 11, § 12, do art.
61, da Lei nO 9.503, de 9 de setembro de 1997.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LE1 NO 710, DE 1999)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l° - Fica acrescentado item 2°, à alínea "a"~ inciso IL parâgrafo
1°, do anigo 61. da Lei 9.503. de 09 de setembro de 1997. com a seguinte redação;

"Art.61- .

§ ]0_ .

II - nas vias ru.rais:

a) nas rodovias;

I) .
2) CeRto e dez quilômetros por hora para moto<:icletu COIl1

duzentas cilindradas, ou mais.'"

Renumeram-se os demais itens.

Ar!. 2° - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Ar!. 3' - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A principal preocupação do legislador quando da elaboração do novo
Código de Trânsito Brasileiro. foi criar medidas que revertessem o quadro caótico do
trânsito em nosso pais. Não podíamos mais assistir de braços cruzados, a matança diária nas

rodovias brasileiras e no perimetro urbano das grandes cidades. Com esta preocupação
foram inseridas muitas mudanças na legíslação. As pesquIsas demonstram que os resultados
positivos começam a aparecer. Se os acidentes persistem em acontecer. o numero de monos
sofreu uma perceptível redução.

Par outro lado. e Ínegãvel que a nava leÍ não e perfeita EqUÍvocos e
incorreções ocorreram durante o processo de elaboração. O caso dos Kits de primeiros
socorros foi o mais gritante deles, Com o passar do tempo. a aplicação das regras recém
criadas demonstrou a necessidade de correções. Tenho debruçado-me sobre esta. questão e
preparado sugestões visando o aperfeiçoamento.

Na presente proposta.. abordo a questão da velocidade em rodovias. O novo
código estabeleceu o limite de J1Okmlh. para automóveis e caminhonetas. 90 kmlh, para
ônibus e microônibus e 80 km!h para os demais veículos. A norma que pretendia garantir a
segurança nas rodovias e coibir a imprudência.. criou um risco adicional para os condutores
de veiculas. Trata-se do perigo de acidentes envolvendo motocicletas. O limite de
velocidade de 80 kmIh. para as motos. cria wn descompasso incompreensivel,

Trafegando em velocidade Ínferior ao da maioria dos outros veiculas., as
motos correm grandes riscos de envolverem-se em batidas. pois, são um obstàculo aos mais
velozes. Um descuido ou uma pequena redução de velocidade. pode causar o atropelamento
de uma motocicleta.

Para segurança de todos que trafegam em rodovias. é necessário que as
motos trafeguem na mesma velocidade do fluxo da rodovia. Cahe salientar. que a
tecnologia envoh·ida na construção de motocicletas evoluiu muito. estando plenamente
aptas á fazerem uso de seus recursos técnicos. Chega ser ridieulo, uma motocicleta de
duzentas, trezentas e cinqüenta. quiohentas e até mil cilindradas ser obrigada a andar no
limite de 80 kmlh. em rodovias duplicadas. onde a velocidade màxima permitida seja de
cento e dez kmIh.

Pela segurança do trânsito nas rodovias e pela racionalidade na legislação,
conto com a avaliação positiva desta proposta.

S\~.~ :'"J'- Hrorlq~
P E EMAITOS (C

DEp ADO FEDERAL
V..".Iider da IluCllda

PDT

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE1\ACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITlJI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPITULO lIJ
Das Normas Gerais de Circulação e Conduta

Art. 61 - A velocidade máxima pennitida para a via será indicada por
meio de sinalização. obedecida suas características técnicas e as condições de
trânsito.

§ ]° Onde não existir sinalização regulamentadora a velocidade máxima
será de:
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1- nas vias urbanas:
a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido:
b) sessenta quilômetros por hora nas vias aneriais:
c) quarenta quilômetros por hora nas vias coletoras:
d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais:
II - nas vias rurais:
a) nas rodovias:
1) cento de dez quilômetros por hora para automóveis e camionetas:
2) noventa quilômetros·por hora para ônibus e microônibus:
3) oitenta quilômetrOl' por hora, para os demais veiculos:
b) nas estradas, sessimta quilômetros por hora
§ 2° O ôrgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição

sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores
ou inferiores áquelas estabelecidas no parágrafo anterior.

PROJETO DE LEI N!! 1.048, DE 1999
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Altera o 5 32 do art. 12 da Lei n2 4.591, de 16 de dezembro de
1964, para reduzir multa no pagamento com atraso das despesas de
condOllinio ..

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.667, DE 1996)

O CongresSO Nacional decreta:

Art. l° O § 3° do ar!. 12 da Lei n° 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12...........................•...........................................

§ 3° O condômino que não pagar a sua contribuição no
prazo fixado na Convenção de Condominio fica sujeito ao jnro moratório de 1%
ao mês, e multa de 2% sobre o valor do débito, se o atraso for de até 10 dias e de
5% se superior a este prazo. Em caso de mora por período igual ou superior a
1 (um) ano o valor do débito poderá ser atualizarlo se o estipular a
convenção. (NR)" .

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

JUSTIFICAÇÃO

A questão das absurdas multas previstas no § 3° do art. 12 da
Lei 4.591, tem sido objeto de preocupação por parte de parlamentares desta casa
que apresentararn,em diferentes opornntidades, os Projetos de Lei nOs: 1226/95,
1660196, 2516/96, 2428/98 e 4182198, visando sua redução.

. " Somo àqueles, o presente projeto de lei por considerar
~admlsslvel que vivendo o pais sob a égide de uma economia estável, persista
amda, a qualquer pretexto, uma multa sobre inadimplência num percentual de
200/0.

Entendo que, no periodo agudo da nossa economia, indexada
e com altas taxas de inflação, os condominios, ou seus admirtistradores
encontravam na própria Lei 4.591, mecanismos de defesa contra o abuso d~

quem s: pr.evalecia .da situação para, em não cumprindo as suas obrigações
condommlllls, aufenr vantagens com a aplicação dos valores devidos no
mercado financeiro. '

Hoje, em urna economia estável, este atrativo já não subsiste
não havendo pois motivo para urna multa tão alta. '

. . Proponho, ainda, mudanças na redação do mesmo § 3° do
arngo 12 da lei.4:591/64, para retirar a exigência de atualização pelos indices de
correção monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso de
mora.por período igual ou superior a seis meses. Não existe mais o Conselho de

Economia e a Lei do Plano Real só permite atualização ap6s o periodo de um
ano, não havendo também um indice de inflação que seja tido como oficial.

Conto com o apoio de meus ilustres pares para a aprovação
do presente projeto de l~i.

Sala das Sessões, em z;>'/le ~"'~.-r- de 1999.
~

Deputa~~~

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃODEESTlmoSLEGISLATIVOS-CeD~

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE O CONDoMÍNIo EM
EDIFICAÇÕES E AS INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.

TITULO 1
Do Condomínio

CAPiTULOm
Das Despesas do Condomínio

Art. 12 - Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio,
recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em
rateio.

§ 1° Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota d~~
raleio corresponderá à fração ideal do terreno de cada unidade.

§ 'l:' Cabe ao sindico arrecadar as contribuições, competindo-lhe promover,
por via executiva, a cobrança judicial das quotas atrasadas.

§ 3' O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fIXado na
Convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% (um por cento) ao mês, e multa de até
20"10 (vinte por cento) sobre o débito, que será atualizado, se o estipular a Convenção,
com a aplicação dos indices de correção monetária levantados pelo Conselho Nacional
de Economia, no caso da mora por período igual ou superior a 6 (seis) meses.

§ 4° As obras que interessarem à estrutura integral da edificação ou conjunto
de edificações, ou ao serviço comum, serão feitas com o concurso pecuniário de todos
os proprietários ou titu1ares de direito à aquisição de unidades, mediante orçamento
prévio aprovado em assembléia geral, podendo incumbir-se de sua execução o sindico,
ou outra pessoa, com aprovação da assembléia

§ 5' A renúncia de qualquer condômino aos seus direitos, em caso algmn
valerá como escusa para exonerá.lo de seus encargos.

PROJETO DE LEI N!! 1.051, DE 1999
( Do Sr. José Carlos Vieira)

Acrescenta inciso ao art. 22 do Titulo VI liDo financiamento da
seguridade social ll

, no Capitulo IV "Da contribuição da
empresa", da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 do "Plano de
Custeio da Previd@ncia Social".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.572, DE 1998)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O artigo 22 do Título VI "Do financiÇlmento da
seguridade sociaf', no Capítulo IV "Da contribuição da empresa" da
Lei 8212, de 24 de julho de 1991, ficou aq~~ do seguinte inciso
11I:

"1/1 - As empresas que possuam em seus quadros
empregados menores de 18 anos e/ou maiores de
40 anos, terão uma reduç!o de no mínimo 25 %
(vinte e cinco porcento) sobre os valores da
contribuição a cargo da empresa referente a esses
empregados. podendo haver progressão para esta
redução em função da idade, resguardada a
compensação acrescida sobre a faixa entre 18 e 40
anos.

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

É sabido que há uma dificuldade cada vez maior para a
aceitação nas empresas de menores aprendizes e daqueles que já
ultrapassam os 40 anos de idade.

As empresas preferem os empregados já experientes e
ainda jovens exatamente na faixa entre 18 e 40 anos para preencher
seus postos de trabalho.

Argumentam os empresários que a extrema competição
leva a evitar os custos' decorrentes do aprendizado no caso dos
menores e a redução na produtividade na faixa acima dos 40 anos
de idade.

De uma forma ou de outra a realidade é que os jovens e
os mais idosos tem sido preteridos no mercado de trabalho. O
trabalhador que perde emprego na faixa dos 40 anos de idade esta
praticamente condenado a vagar longo tempo a procura de
colocação, quando muitas vezes acaba se deslocando para o
mercado informal.

Por isso é que entendemos que o projeto que propomos,
reduzindo a contribuição por parte do empregador nestes casos, vem
a restabelecer em parte a equivalência do potencial de emprego em
todas as faixas etárias.

Sala das Sessões, em J~ de O~ ,--

rJ~;:Q2ci
l
fl.~ se aro~ra

PFUSC

"LEGISLAÇÃO CITADA ASEXADA PELA
COORDEJ"AÇÃO DE ESTUDO~ LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

de 1999

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL. INsTrrur PLANO DE
CUSTEIO. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

............................................................................................................................
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Do Financiamento da Seguridade Social
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...........................................................................................................................

CAPÍTIJLO IV
Da Contribuição da Empresa

. .Art. 22 - A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social.
alem do disposto no art. 23. é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas. devidas ou
cred!tadas a q~alquer títul~, d.urante o mês. aos segurados empregados que lhe prestem
serviços. destrnados a retrIbuIr o trabalho. qualquer que seja a sua forma inclusive as
gOljetas. os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
d~ reaju:te salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempoà
dlsposlçao do empregador ou tomador de serviços. nos termos da lei ou do contrato ou.
ainda. de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

* InCISO I com redação dada pela LeI nU 9.521:l. de 10 12 199-.

II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n0
8.2~3. de ~4 de julho de 1991. e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de Incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas. no decorrer do mês. aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos: ~

* InCIso]J com redação dada pela LeI na 9. 732. de II 12 1998.
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o

risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante

esse risco seja considerado médio:
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante

esse risco seja considerado grave.
..................................................................................................................., .
............................................................................................................................

o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Antes de
dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci
mento ao Plenário dos seguintes Atos da Presidência:

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 211, do artigo 202, do Regimento
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a no prazo de 40 (quarenta) ses
sões, proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição nll 89, de 1995, do Senhor Deputado Nicias Ri
beiro e outros, que "Dá nova redação ao inciso IV do

artigo 29 da Constituição Federal" - TRE, fixará o nú
mero de vereadores proporcional à população, e

Resolve:
I - designar, para compô-Ia, na forma indicada

pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação
anexa;

11 - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação, a realizar-se no dia 9-6-99, quar
ta-feira, às 14h30min, no Plenário nll 15, do Anexo 11.

BrasOia, 9 de junho de 1999. - Michel Temer,
Presidente.
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C·OMISSÃO·ESPECIAL

Proposição: PEC 0089/95 Autor: NICIAS RIBEIRO e OUTROS

TITULARES SUPLENTES
PFL

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA DARCI COELHO
PAULO BRAGA FRANCISCO RODRIGUES

PEDRO BITIENCOURT J;A.IME MARTINS
SÉRGIO BARCELLOS MAlUlYNETIO

VILMAR ROCHA MOREIRA FERREIRA
ZEZÉ PERRElLA PAULO MARINHO
ZILA BEZERRA ROLAND LAVIGNE

PMDB
ANA CATARINA HERMES PARCIANELLO
ANíBAL GOMES JOÃO MENDES
IGOR AVELlNO 4 vaga(s)

JOÃO MAGALHÃES
NORBERTO TEIXEIRA

ZÉ íNDIO

PSDB
ANTONIO FEIJÃO FÁTIMA PELAES
NICIAS RIBEIRO MARIA ABADIA
NILO COELHO MARINHA RAUPP

RAFAEL GUERRA MAX ROSENMANN
SEBASTIÃO MADEIRA NILSON PINTO

ZULAI~ COBRA 1 vaga(s)

PT
GERALDO SIMÕES 4 vaga(s)

3 vaga(s)

PPB
CARLOSCURY ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
CUNHA BUENO HUGO BIEHL

JOÃO PIZZOLATIl 1 vaga(s)

PTB
CELSO GIGLlO OSVALDO' SOBRINHO
MAX MAURO RENILDO LEAL

PDT
EBERSILVA POMPEO DE MATIOS

Bloco PSB,PC do B
PEDRO EUGÊNIO

ALMEIDA DE JESUS
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

PV

1 vaga(s)

REMI TRINTA

REGIS CAVALCANTE (PPS) AIRTON CASCAVEL (PPS)
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 2ll, do artigo 202, do Regimento
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a, no prazo de 40 (quarenta) ses
sões, proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição nll 7, de 1999, do Senado Federal, que "Dá nova
redação ao inciso XXIX do art. 7!l e revoga o art. 233 da
Constituição Federal" e Proposta de Emenda à Consti
tuição n" 264, de 1995, do Senhor Deputado Dilceu
Sperafico e outros, que "Altera o inciso XXIX do artigo

7!l da Constituição Federal, para uniformizar o prazo
prescricional para ações trabalhistas", apensada, e

Resolve
I - designar, para compô-Ia, na forma indicada

pelas Lideranças, os deputados constantes da re-Ia
çãoanexa;

11 - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação, a realizar-se no dia 9-6-99, quar
ta-feira, às 14h30min, no Plenário nll 16, do Anexo 11.

Brasília, 9 de junho de 1999. - Michel Temer,
Presidente.

Proposição: PEC 0007/99

COMISSÃO ESPECIAL

Autor: SENADO FEDERAL e OUTROS

TITULARES SUPLENTES
PFL

CLEUBER CARNEIRO CIRO' NOGUEIRA
EXPEDITO JÚNIOR JOSÉ CARLOS VIEIRA

GERSON GABRIELLI LUCIANO PIZZATIO
IVANIO GUERRA MAURO FECURY
LUIZ MOREIRA NEY LOPES

PAULO MARINHO RAIMUNDO COLOMBO
RUBENS FURLAN RODRIGO MAIA

PMDB
ANA CATARINA CLEONÂNCIO FONSECA (PPB)
IGOR AVELlNO OSMAR SERRAGLlO
JOÃO MENDES OSVALDO BIOLCHI

LAMARTINE POSELLA THEMíSTOCLES SAMPAIO
SILAS BRASILEIRO 2 vaga(s)
ZAIRE REZENDE

PSDB
FEU ROSA LUCIANO CASTRO

NELSON OTOCH PAULO MOURÂO
VICENTE ARRUDA SÉRGIO REIS

ZENALDO COUTINHO 3 vaga(s)
ZULAIÊ COBRA

1 vaga(s)

PT
JOSÉ PIMENTEL 4 vaga(s)

RUBENS BUENO (PPS)
2 vaga(s)
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PPB

ENIVALDO RIBEIRO
HERCULANO ANGHINElTl

PEDRO CORRÊA

PTB

JOSÉ CARLOS ELIAS
JOSUÉ BENGTSON

PDT

CELSO JACOB

Bloco PSB,PC do B

RICARDO MARANHÃO

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

CABO JÚLIO

PPS

FERNANDO GABEIRA (PV)

3 vaga(s)

OSVALDO SOBRINHO
1 vaga(s)

NEUTON LIMA (PFL)

INÁCIO ARRUDA

PAULO JOSÉ GOUVÊA

1 vaga(s)

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições, decide, nos termos do artigo 34,
inciso I, c/c 210 todos do Regimento Interno, constituir
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer sobre as emendas do Senado Federal ao Projeto
de Lei .,º 634, de 1975, do Poder Executivo, que "Insti
tui o Código Civil", e

Resolve:

I - designar para compô-Ia, na forma indicada
pelas Lideranças, os deputados constantes da relação
anexa;

(1- convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação e eleição a realizar-se dia
9-6-99, quarta-feira, às 15h, no Plenário nº 1 do Anexo
11.

Brasília, 9 de junho de 1999. - Michel Temer,
Presidente.

Proposição: PL. 0634/75

TITULARES

COMISSÃO ESPECIAL

Autor: PODER EXECUTIVO

PFL

SUPLENTES

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
CIRO NOGUEIRA
JAIME MARTINS
JOSÉ RONALDO

MARCONDES GADELHA

ANTÔNIO GERALDO
CESAR BANDEIRA
EDUARDO PAES

FRANCISCO GARCIA
PEDRO BllTENCOURT
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PAULO MAGALHÃES RAIMUNDO SANTOS
RICARDO FIUZA WERNER WANDERER

PMDB
GUSTAVO FRUET 6 vaga(s)

OSMAR SERRAGLlO
RENATO VIANNA
RICARDO IZAR
RITA CAMATA

SYNVAL GUAZZELLI

PSDB
ADEMIR LUCAS 6 vaga(s)

ADOLFO MARINHO
ALBERTO GOLDMAN
ALEXANDRE SANTOS

ALOíZIO SANTOS
ALOYSIO NUNES FERREIRA

PT
ANTONIO CARLOS BISCAIA FERNANDO FERRO

IARA BERNARDI GERALDO MAGELA
MARCELO DÉDA JOSÉ PIMENTEL
MARCOS ROLlM WALDIR PIRES

PPB
ALCIONE ATHAYDE 3 vaga(s)

ALMIR SÁ
ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

PTB
LUIZ ANTONIO FLEURY CAIO RIELA
ROBERTO JEFFERSON FERNANDO GONÇALVES

PDT

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO CORIOLANO SALES

Bloco PSB,PC do B

LUIZA ERUNDINA ALDO REBELO

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

L1NCOLN PORTELA JOÃO CALDAS

PPS

AIRTON CASCAVEL 1 vaga(s)



(...)
4 - O exemplo mais ilustrativo é o qua

dro dos dez homicídios, onde não foi identifi
cado, sequer, um só autor ou mandante.
Inquéritos policiais civis com falhas gritantes
e erros nas providências investigatórias, re
forçados pela omissão de atemorizados juí
zes e promotores, nos levam a concluir pelo
comprometimento de todos os processos.

Em vista disso, e inspirados na Consti
tuição do Estado da Bahia, art. 277, solicita
mos a V. Exa.: A - Os encaminhamentos ca
bíveis e necessários destinados à reabertura
dos inquéritos, visando à identificação e pu
nição dos culpados; B - Uma decisiva toma
da de posição em defesa da liberdade de im
prensa na Bahia, com o Governo do Estado
assumindo, publicamente, a responsabilida
de pela segurança do trabalho dos profissio
nais de comunicação social; C - A condena
ção expressa a todos os atos de violência
que atentem contra a liberdade de informa
ção social.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. a transcrição nos
Anais da Casa da nota publicada pelo jornal A Tar

. de, em que consta carta enviada pela ABI ao Gover
nador César Borges.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - O pedido de

V. Exa. será atendido, Sr. Deputado.

A ABI (Associação Bahiana de Impren
sa), em conjunto com o Sindicato dos Jorna
listas do Estado da Bahia e o Sindicato dos
Radialistas da Bahia, com base nas conclu
sões do 1\ Seminário sobre a "Violência na
Bahia contra a liberdade da imprensa", reali
zado em 26 e 27-4-99, do qual participaram,
também, representantes da Federação Naci
onal dos Jornalistas (FENAJ), Associação
Nacional de Jornais (ANJ), OAB-BA, Conse
lho Estadual de Direitos Humanos-BA,
CNBB, Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Federal, Procuradoria-Geral de Jus
tiça-BA, ARFOC e Defensoria Pública, vêm
solicitar a V. Exa. ações e providências relati
vas a este problema pelos seguintes moti
vos:

1 - É bastante alto o índice de violência
contra a liberdade de imprensa na Bahia,
particularmente no período de 1991 e 1998,
quando foram assassinados 10 profissionais
de comunicação social, assim registrados:
Manoel Leal, jornal A Região, 14-1-98, (tabu
na. Seis tiros; Ronaldo Santana, Rádio Jor
nal, 9-10-97, Eunápolis. Quatro tiros; Sando
val Muniz Duarte, colunista social, 18-8-96,
Juazeiro. A tiros; Nivalnildo Lima, jornal Pon
to de Encontro, 22-7/95, Paulo Afonso. Asfi
xia mecânica; João Ferreira, Jornal do Esta
do, fevereiro de 1994, Vitória da Conquista.
Três tiros; Roberto Brindes, jornal O Regio
nal, 1994, Itabuna. A tiros; BiII Haun, jornal

ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Geraldo Simões..
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na última segunda-feira comemorou-se o Dia da
Liberdade da Imprensa.

Infelizmente na Bahia temos pouco a comemo
rar. Vejam V. Exas. que de 1991 a 1998 ocorreram dez
assassinatos de profissionais da área no Estado, exa
tamente na minha região e na do Deputado Roland La
vigne, o sul e o extremo sul da Bahia. Além disso,·hou
ve outras formas de violência contra a liberdade da im
prensa.

A situação é tal que o Presidente da Associação
Bahiana de Imprensa, jornalista Samuel Celestino, en
caminhou ao Governador César Borges carta que pas
so a ler:
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se Tribuna de Itabuna, 8-3-94, Itabuna. Seis ti
ros; João Machado Portinho, jornal Folha do
Povo, 15-1-92, Barreiras. Dois tiros; Vítor
Lena, jornal Nova Fronteira, 26-3-91, Barrei
ras. Seis tiros; Ivan Rocha, Rádio Alvorada,
desaparecido desde 22-4-91, Teixeira de
Freitas.

Informa na carta a Associação, Sr. Presidente,
que também têm sido registrados outros casos de vi
olência contra a liberdade de imprensa, como os das
seguintes manchetes: "Radialista é seqüestrado· e
torturado"; "Proprietário do jornal Folha do Recônca
vo é ameaçado de morte"; "Radialista chicoteado ao
denunciar políticos"; "Policial militar agride jornalista
em Itanhém"; "Radialista é ameaçado de morte em
Eunápolis"; "Sucursal de A Tarde é invadida e jorna
lista recebe ameaças".

No documento encaminhado ao Governador,
após discorrer sobre'uma série de infortúnios que vêm
sofrendo os profissionais de imprensa do meu Estado,
a Bahia, encerra da seguinte maneira a Associação:
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(NOTA A QUE SE REFERE O
ORADOR):

VIOLt=NCIA IMPERA CONTRA OS
JORNALISTAS NA BAHIA

Hoje é o Dia da Liberdade de Imprensa, mas os
profissionais da área não têm motivos para comemo
rar a data. A Bahia é um dos Estados do País onde im
pera a violência praticada contra os jornalistas, a qual
normalmente permanece impune. No período de 1991
a 1998 foram assassinados dez profissionais da área
no estado. O presidente da Associação Bahiana de
Imprensa, Samuel Celestino, diz que os crimes ocor
rem principalmente no sul e extremo-sul do estado. Em
recente encontro com o Governador César Borges,
Celestino obteve a promessa do chefe do Executivo
estadual de que também lutaria para evitar a violência
contra os profissionais de imprensa do estado. Abaixo,
a carta enviada pela ABI e o Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no Estado da Bahia ao Governador Cé
sar Borges.

liA ABI (Associação Bahiana de Imprensa), em
conjunto com o Sindicato dos Jornalistas do Estado da
Bahia e o Sindicato dos Radialistas da Bahia, com
base nas conclusões do 11 Seminário sobre "Violência
na Bahia contra a liberdade de imprensa", realizado
em 26 e 27-4-99, do qual participaram, também, repre
sentantes da Federação Nacional dos Jornalistas (Fe
naj), Associação Nacional de Jornais (ANJ), OAB-BA,
Conselho Estadual de Direitos Humanos-BA, CNBB,
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal,
Procuradoria Geral da Justiça - BA, Arfoc e Defensoria
Pública, vêm solicitar a V. Exa ações e providências re
lativas a este problema pelos seguintes motivos:

1 - É bastante alto o índice de violência contra a
liberdade de impresa na Bahia, particularmente no pe
ríodo de 1991 a 1998, quando foram assassinados 10
profissionais de comunicação social, assim registra
dos: Manoel Leal, jornal A Região, 14-1-98, Itabuna.
Seis tiros; Ronaldo Santana, Rádio Jornal, 9-10-97,
Eunapólis. Quatro tiros; Sandoval Muniz Duarte, colu
nista social, 18-8-96, Juazeiro. A tiros; Nivalnildo Lima,
jornal Ponto de Encontro, 22-7-95, Paulo Afonso.
Asfixia mecânica; João Ferreira, Jornal do Estado,
2-94, Vitória da Conquista. Três tiros; Roberto Brindes,
jornal O Regional, 1994, Itabuna. A tiros; BiII Haun, jor
nal Tribuna de ltabuna, 8-3-94. Itabuna. seis tiros;
João Machado Portinho, jornal Folha do Povo,
15-1-92, Barreiras. Dois tiros; Vítor Lena, jornal Nova
Fronteira, 26-3-91, Barreiras. Seis tiros; Ivan Rocha,
Rádio Alvorada, desaparecido desde 22-4-91, Teixeira
de Freitas.

2 - Todavia outras formas de violência contra a
liberdade de imprensa também estão sendo registra
das no estado. Para que se possa ter uma idéia dessa
gravidade, listamos alguns casos ocorridos, apenas no
ano de 1998:

Radialista é seqüestrado e torturado - Marcos
Moretti Vieira, do Município de Monte Santo, no dia
8-9-98, foi seqUestrado e espancado, sofrendo fratura
no nariz, afundamento malar e escoriações diversas.

Proprietário do jornal Folha do Recôncavo é
ameaçado de morte - Claudomiro Bispo dos Santos,
do jornal Folha do Recôncavo, editado no Município
de Candeias, recorreu a ABI, Sinjorba e diversas enti
dades, quando começou a receber ameaças de morte,
dia 3-7-98.

Radialista chicoteado ao denunciar políticos
- Rogério Archieres, da Rádio ltarantim FM, foi agredi
do a chicotadas e ameaçado de morte em plena via
pública no dia 10-8-98.

Policial militar agride jornalista em ltanhém 
Edelvânio Silva Pinheiro, editor do jornal Impacto, no
dia 19-3-98, foi agredido a socos e pontapés pelos sol
dados Altamiran Rodrigues, Erlan e Getúlio.

Radialista é ameaçado de morte em Eunápo
Iis - O radialista J. Batista (João Batista Alves Pereira),
da Rádio Jacarandá, Município de Eunápolis, recebeu
ameaça de morte, no dia 18-2-98, ao encerrar progra
ma Tribuna Livre;

Sucursal de A Tarde é invadida e jornalista re
cebe ameaças - A sucursal de A Tarde em Vitória da
Conquista, logo depois de ter sido publicada matéria
sobre um bárbaro espancamento de dois presos na
Delegacia de Polícia local, foi invadida, na noite de
13-11-97. A partir disso, durante o ano de 1998, o jor
nalista Jeremias Macário, chefe da Sucursal, recebeu
várias ameaças de morte, além de ataques feitos, pes
soalmente, pelo então delegado Wilson Feitosa.

3 - O que mais nos motiva a fazer esse encami
nahmento a V. Exa e a constatação que fazemos do
seu elevado espírito público, compromisso com ajusti
ça e a democracia, que não permitirão que os crimes
contra a liberdade de imprensa fiquem ou permane
çam impunes, garantindo, ainda, segurança ao exercí
cio da profissão e, mais, apuração e identificação dos
criminosos. Durante esta década, Sr. Governador, pra
ticamente não há condenações àqueles que comete
ram crime contra a liberdade de imprensa, embora vá
rios jornalistas e radialistas tenham sido condenados e
presos, por, exatamente, praticarem a liberdade de ex
pressão;

4 - O exemplo mais ilustrativo é o quadro dos
dez homicídios, onde não foi identificado, sequer, um
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só autor ou mandante, Inquéritos policiais civis com fa
lhas gritantes e erros nas providências investigatórias,
reforçados pela omissão de atemorizados juízes e pro
motores, nos levam a concluir pelo comprometimento
de todos os processos.

Em vista disso, e inspirado na Constituição do
Estado da Bahia, artigo 277, solicitamos a V. EXª: A
Os encaminhamentos cabíveis e necessários destina
dos à reabertura dos inquéritos, visando a identifica
ção e punição dos culpados; B- Uma decisiva tomada
de posição em defesa da liberdade de imprensa na Ba
hia, com o Governo do Estado assumindo, publica
mente, a responsabilidade pela segurança do trabalho
dos profissionais de comunicação social; C - A conde
nação expressa a todos os atos de violência que aten
tem contra a liberdade de informação social".

Durante o discurso do Sr. Geraldo Si
mões, o Sr. Nelson Trad, 2/2 Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Caio Riela, § 2Q do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Com a pala
vra o Sr. Deputado Pedro Chaves, do PMDB de Goiás.
S. Exa. dispõe de até cinco minutos para seu pronunci
amento.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, há alguns dias apresentei projeto de emenda à
Constituição sobre a extinção do segundo turno das
eleições para Prefeitos e Governadores. Chegamos a
tal conclusão após análise mais profunda, depois de
ouvirmos as sugestões e idéias apresentadas.

Num determinado momento, surgiu questiona
mento sobre a conveniência de se extinguir também o
segundo turno da eleição de Presidente da República.
Ora, seguindo o que estabelece a Constituição de
1988, a criação do segundo turno teve como motiva
ção o fato de o Presidente da República ter de repre
sentar a maioria absoluta do povo brasileiro. Assim
sendo, não podemos realizar eleição para o referido
posto em um único turno, pois poderia eleger-se al
guém que simplesmente representasse minoria étnica
ou região que não tivesse compromisso maior com a
Nação.

Entretanto, nos casos de Governadores e Prefei
tos, entendemos que é melhor diminuir o número de
eleições, já que não há necessidade de dois turnos
para essas funções.

Observamos que, quando foi elaborada a Consti
tuição de 1988, estávamos saindo de regime autoritá
rio, ocasião em que os Governadores dos Estados e

os Prefeitos das Capitais eram nomeados. É óbvio
que, com a abertura democrática, houve por parte do
povo brasileiro grande anseio de votar. Por isso, cri
ou-se o sistema de dois turnos para eleição de Gover
nadores e Prefeitos, o que provocou grande número
de eleições, mas proporcionou ao eleitorado brasileiro
condições de participar mais da vida política do País.

Essa febre passou. Temos de diminuir o número
de eleições e racionalizar o processo eleitoral.

Pelas razões expostas, apresentamos proposta
de emenda à Constituição para a qual obtivemos mais
de 200 assinaturas. O projeto já tramita na Casa e bre
vemente será analisado pela Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação. E quero chamar a aten
ção dos colegas para a importância da aprovação des
ta emenda.

Ao diminuir o número de eleições, extinguindo-se
o segundo turno para Prefeitos e Governadores, é ób
vio que estaremos eliminando custos e abreviando o
tempo do processo eleitoral. Observamos também
que, durante o processo eleitoral, o número de investi
mentos, se não diminui bruscamente, pelo menos se
desacelera um pouco, pois aguarda-se, obviamente, o
resultado das eleições para que novos investimentos
sejam concretizados. Então, apresentamos essa pro
posta de extinção do segundo turno para as eleições
de Governador e Prefeito em busca dessa racionaliza
ção. Pedimos colaboração aos colegas da Casa por
que entendemos que essa mudança vai ajudar o País,
diminuindo custos e racionalizando o processo eleito
ral implantado hoje em nossa Nação.

Pela importância do tema, até certo ponto polê
mico, gostaria que V. Exa. fizesse divulgar este pro
nunciamento nos meios de comunicação desta Casa,
para que possamos debater a idéia e, se Deus quiser,
brevemente, inseri-Ia na reforma política, colocando
nossa proposta em prática.

Eram estas as minhas palavras.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a matéria relacionada à reforma do Poder
Judiciário está sendo discutida na mídia e em todos os
segmentos da sociedade, já que esta exige que o Po
derJudiciário se torne menos elitista e mais democrati
zado, tendo-se maior celeridade na prestação jurisdici
onal. A sociedade exige que os desmandos sejam cor
rigidos; o nepotismo, alijado; a corrupção, combatida;
e as despesas suntuárias, definitivamente eliminadas.

No momento da apresentação da proposta de re
forma do Judiciário pelo Relator na Comissão Especi
al, discutiu-se apenas a questão relacionada com a ex
tinção da Justiça do Trabalho, como se esse fosse o
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aspecto mais importante do relatório apresentado. O
que há de mais grave e antidemocrático na proposta é
a adoção da súmula vinculante e de uma.avocatória
pelos Ministros dos Tribunais Superiores. Paralela
mente a esses dois problemas, cria-se o Conselho Na
cional de Justiça, constituído exclusivamente por inte
grantes dos Tribunais Superiores do País e mais três
membros por eles mesmos indicados, o que significa
que a reforma do Judiciário, na proposta apresentada
pelo eminente Relator da Comissão Especial, não
atende ao anseio da sociedade brasileira, que é a de
mocratização efetiva daquele Poder.

Existe um aspecto especial - o objetivo do meu
pronunciamento - que não foi enfocado: trata-se do
sistema de seleção e de nomeação dos integrantes
dos Tribunais Superiores, que cada vez mais se torna
elitista, tirando dos magistrados a necessária indepen
dência.

Há cerca de dois meses foi nomeado para o Su
perior Tribunal de Justiça o meu sucessor na Procura
doria-Gerai da Justiça, que ficou quatro anos sem
nada fazer em seu cargo, preocupado exclusivamente
com sua candidatura e com o apoio político que, afinal,
obteve. Sua indicação foi levada ao Supremo Tribunal
Federal e, em seguida, ao Senado, pelo Vi
ce-Presidente da R.epública, obtendo sua nomeação.

Ontem, tivemos a aprovação pelo Senado Fede
ral de mais três nomes, sendo que um deverá ser apro
vado hoje, apesar das restrições feitas a esses nomea
dos.

Pela primeira vez, chega ao Superior Tribunal de
Justiça uma mulher. Vamos aplaudir. Queremos que,
no processo de democratização, dos quadros do Su
perior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Fe
deral façam parte diversas mulheres, pois há muitas
efetivamente competentes, como, estou certo, é o
caso dajuíza nomeada. No entanto, não aceito que ela
declare que, depois de muito lutar, sem conseguir seu
intento, foi buscar apoio dos Senadores Edison Lobão,
Jader Barbalho e Antonio Carlos Magalhães. Diz a juí
za ao jornal Folha de S.Paulo: "A nomeação é um pro
cesso eminentemente político; sem o apoio deles, eu
não seria escolhida".

Hoje foi aprovado o nome do Sr. Francisco Cân
dido de Melo Neto, filho do Ministro aposentado Djaci
Falcão, e que tem como padrinho político e primo o Vi
ce-Presidente da República, Marco Maciel. Contra ele
há séria restrição relacionada com ação de investiga
ção de paternidade. Mas, para contornar o problema,
foi prestar contas ao Presidente do Senado, dizendo
que, se S. Exa. o apoiasse, ele se comprometeria, por
escrito e a qualquer momento em que solicitassem, a

fazer o exame de DNA. Isso é uma inversão comple
ta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribu
nal de Justiça, no seu processo de escolha, estão hoje
submetidos aos caprichos políticos dos que têm maio
ria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O
que se pretende, efetivamente, é uma reforma do Judi
ciário verdadeiramente democrática, voltada para a ci
dadania, e, nesse aspecto, o processo de escolha tem
que ser fundamentalmente alterado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
OSR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, em primeiro lugar, parabenizo o Deputado Anto
nio Carlos Biscaia. Realmente, falta muito para atingir
mos democracia honesta neste País. O Judiciário não
se engrandece com indicações politiqueiras servindo
como critério para que seus membros alcancem os
mais altos níveis daquele Poder.

Mas, Sr. Presidente, tratando do assunto que me
trouxe à tribuna, pergunto: o que faz um homem retirar
seu filho de escola pública e, ~om muito sacrifício, ma
triculá-lo em escola privada? Ele sabe que, se seu filho
continuar em escola pública, sairá de lá sabendo me
nos do que quando entrou, porque o ensino público
está falido.

Oque leva um homem, também com muito sacri
fício, a fazer com que seu ente querido seja operado
em hospital particular? Ele sabe que, se deixá-lo no
hospital público, sairá de lá morto, porque os hospitais
públicos estão falidos, pelos mais variados motivos,
principalmente - de maneira semelhante ao que disse
o nobre colega Antonio Carlos Biscaia há pouco - pela
indicação política de seus diretores, que estão lá para
fazer outra coisa, não para ajudar a população.

Nobre colega Caio Riela, o homem honesto com
pra uma arma e a mantém em sua residência porque
não acredita na segurança proporcionada pelo Estado.
E chega a esta Casa um projeto - vou resumi-lo a ape
nas um dispositivo - que determina que, após o trans
curso do prazo de um ano, ocidadão honesto, honrado
e trabalhador entregue a sua arma à autoridade polici
aI. Consideremos a possibilidade de essa lei ser apro
vada agora; se daqui a dois anos um marginal, um fu
gitivo, um estuprador entrar na casa de uma pessoa
qualquer, o que acontecerá se ela pegar uma arma,
mantida em casa ilegalmente, e atirar nesse marginal?
Os dois serão presos? Na mesma cela? O direito à
vida é inalienável.

No Exército se diz sempre que ordens absurdas
não devem ser cumpridas. Eu assumo claramente que
não cumpro leis absurdas. Não entregarei as minhas
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armas, porque não acredito na capacidade do Estado
de proporcionar segurança.

Sr. Presidente, este é um bom motivo para al
guém mover mais um processo de cassação contra
mim, já que não tenho o direito de opinar. Oart. 53 está
lá de brincadeira: "Os Deputados e Senadores são in
violáveis por suas opiniões, palavras e votos". Acho
que, quanto ao voto, é até discutível; porém, quanto a
opiniões e palavras, é outra história.

Mas, Sr. Presidente, ontem assisti ao brilhante
pronunciamento de V.Exa. contrário a esse projeto; ao
do Deputado Moroni Torgan, que criticou irônica e
acertadamente os teóricos, dizendo até que as Políci
as usariam o spray de gás paralisante, enquanto a
bandidagem continuaria usando o seu armamento pe
sado.

Outros teóricos, do Movimento Viva Rio, disse
ram que o Cabo Teodoro, do Rio de Janeiro, que ma
tou dois motoqueiros que acabavam de assaltar uma
agência bancária, deveria ter atirado na perna do mo
toqueiro. Isso é um absurdo, é uma ignorâncial São
teóricos, nunca enfrentaram, nunca viram um bandido
de perto. Outros acham que, quando se tratar de um
menor, o policial deve fazer todo o possível para não
atirar nele. Se for possível, dar um tiro na sua orelha di
reita ou na unha esquerda, mandá-lo tirar o tênis e ver
se tem unha, para então atirar na sua unha. E por aí
afora.

Por falar em menor, quero apresentar uma pro
posta, para não ficar apenas na crítica, com a qual te
nho certeza de que V.Exa. concordará, bem como a
maioria desta Casa.

Está passando da hora de aprovarmos projeto de
lei estabelecendo a maioridade aos 16 anos. Há várias
propostas nesse sentido tramitando nesta Casa, de
autoria de Deputados como Telmo Kirst, Aracely de
Paula, Nair Xavier Lobo, Feu Rosa, Benedito Domin
gos, Osório Adriano, entre outros, inclusive eu.

Na semana passada, um casal de idosos foi ren
dido em sua casa por três meliantes. Depois de um de
les ter assassinado uma velhinha, acabaram sendo
presos, mais tarde. O que aconteceu? Um menor de
17 anos assumiu a responsabilidade do crime. Por
conseqüência, os outros vão ter penas muito menores.
Não existe hoje no País crime sem a participação de
um menor. Isso porque, se a ação criminosa der erra
do, aquele menor- já está tudo previamente acertado,
combinado - atrai para si a culpa do delito maior.

Basta de nos reunirmos para ficar apenas votan
do o que o querido Sr. Femando Henrique Cardoso
quer impor a esta Casa. No meu entender, devemos
aprovar uma PEC nesse sentido. Estaremos dando

uma grande contribuição para o decréscimo da margi
nalidade neste País, com a aprovação de pelo menos
90% da população.

Muito obrigado.
O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual
faço parte, votou pela admissão de proposta de emen
da constitucional de autoria do Deputado José Carlos
Aleluia que prevê o afastamento dos Prefeitos que irão
disputar as eleições do ano 2000.

Isso se faz necessário, Sr. Presidente, porque
sabemos que hoje no Brasil já há Prefeito roubando di
nheiro do Fundef. Há Prefeito que saca o Fundo de
Participação dos Municípios e aplica em suas fazen
das. Na disputa eleitoral, pode-se imaginar o que es
ses Prefeitos farão com seus Municípios e, por conse
guinte, com o País.

Sr. Presidente, da mesma forma que há Prefeitos
honestos, há outro que, doze anos atrás, roubou do
Erário, desviou o dinheiro do povo e até hoje não foi jul
gado pelo Tribunal de Justiça do meu Estado, a Bahia.
O Prefeito de Ilhéus, minha cidade, desviou o dinheiro
do povo destinado à construção de 411 casas, e só fez
cinqüenta. Teve na Câmara dos Deputados a proteção
da imunidade. Esta Casa não concedeu licença ao Su
premo Tribunal Federal para processá-lo pelos crimes
de peculato, formação de quadrilha e corrupção ativa.

Findo seu mandato de Deputado Federal, o pro
cesso foi para o Tribunal de Justiça da Bahia, que há
oito anos não o julga. E hoje recebemos nesta Casa
dois Vereadores que querem proteger o povo de
Ilhéus dessas mazelas, o Vereador José Fernandes e
o Vereador Raimundo Borges. Vieram fazer essa de
nuncia ao Presidente da CPI do Judiciário, o Senador
Ramez Tebet, que os recebeu muito bem e de pronto
encaminhou a denúncia ao Sr. Relator para que o Bra
sil não tenha nas próximas eleições a repetição do que
estamos presenciando neste momento: Prefeitos cor
ruptos, que vestem o manto da moralidade para dispu
tar uma eleição, quando no passado usurparam o que
era do povo brasileiro.

É por isso, Sr. Presidente, que este Congresso
precisa, mais do que nunca, reunir-se para elaborar
uma lei dura, para impedir que sejam candidatos esses
Prefeitos, ex-Prefeitos e mesmo Parlamentares que
usaram o dinheiro público em proveito próprio e que
têm contas a prestar à Justiça.

Mais do que nunca, a discussão que se abre nes
te instante na Comissão de Constituição e Justiça tem
de vir para o plenário desta Casa, para que se faça
uma lei dura,--a fim de que Prefeitos como o de Ilhéus,
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Sr. Jabes Ribeiro, exemplo da corrupção brasileira,
não possam ser candidatos..

Sr. Presidente, quero louvar a atitude desses Ve
readores, que, mesmo sendo ameaçados, mesmo di
ante da oferta de propinas para que esquecessem tais
fatos, vieram à CPI fazer sua denúncia. Esse é um dos
mais escabrosos casos de corrupção no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, a política implantada no País pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso e seus aliados
tem criado uma situação econômica insuportável para
municípios e estados da Federação brasileira. Hoje, a
grande maioria dos Municípios e Estados encon
tram-se em situação de calamidade, devido ao desem
prego, à política de recessão econômica e falta de in
vestimentos do Governo Federal nas áreas de agricul
tura, saúde e educação, sendo que cada vez mais mai
or número de responsabilidades são atribuídas a Esta
dos e Municípios. A concentração de renda e poder
cada vez maiores nas mãos do atual Presidente da
República, por meio do FEF, da Lei Kandir e agora da
nova reforma tributária que se pretende fazer, tem le
vado Estados e Municípios a uma situação de caos e
calamidade, como podemos presenciar hoje no País.

Agora, Sr. Presidente, o que me chama a aten
ção é que, depois de todas as conseqüências desas
trosas para a economia, com.·as privatizações realiza
das a preço vil das empresas de telecomunicações e
da Companhia Vale do Rio Doce, o endividamento do
País ainda aumentou. Quando o atual Presidente inici
ou seu mandato( esse endividamento era inferior a 40
bilhões, e hoje passa dos 420 bilhões. Mas este Go
verno continua mantendo-se no mesmo rumo, ou pior.
Num momento delicado, em que precisava demons
trar seu poder de determinação, de dirigente do Brasil,
no momento da desvalorização da nossa moeda frente
ao dólar, para evitar conseqüências nefastas para seu
Governo e o caos, o atual Presidente entregou o País
aos banqueiros ea chave do Banco Central a seu atual
Presidente, o Sr. Arminio Fraga.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais e
mais presencia-se a falência das pequenas e médias
empresas; os agricultores abandonam a vida no cam
po e procuram os grandes centros urbanos em busca
de sobrevivência; agiganta-se o desemprego; apre
senta-se aos trabalhadores um salário mínimo vergo
nhoso, que teve este ano um reajuste de apenas seis
reais.

O Presidente, num determinado período, conse
guiu se eximir um pouco do impacto causado pelo

caos do seu Governo, tentando achar CPls para o Ju
diciário ou para o sistema financeiro. Mas até quando
vamos suportar um processo político em que o País
vai sendo entregue ao capital especulativo e a popula
ção brasileira, relegada à miséria, ao desemprego e ao
caos? .

Está na hora de o Presidente Fernando Henrique
Cardoso honrar o mandato que recebeu e lembrar-se
das mãos que acenava para o povo nos horários políti
cos, mentindo, e começar a adotar uma política volta
da para a educação, agricultura, saúde e geração de
empregos, enfim, para o salário dos trabalhadores..

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço este
alerta ao Presidente Fernando Henrique Cardoso: não
vai adiantar tentar esvaziar oCongresso Nacional, não
fazer convocação extraordinária e deixar esta Casa
sem debates, com o recesso do Parlamento, porque a
crise que o povo vê nas ruas vai brotar com muita for
ça, se não se tomar logo uma iniciativa.

Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Waldomiro
Fioravante, o Sr. Caio Riela, § 2° do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Gonga
za Patriota, 4° Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há pouco menos de um mês, os Prefeitos, na
grande mobilização que resultou na marcha sobre Bra
sília, reunidos nesta Casa, apresentaram uma série de
reivindicações que davam conta das dificuldades por
que passam estados e municípios, diante de sucessi
vas legislações que vêm tirando sua capacidade de in
vestimento.

Essa mobilização e a dos governadores ditos
pertencentes ao campo democrático popular, que es
tiveram com o Presidente Fernando Henrique Cardo
so eapresentaram uma pauta para o "desafogamen
to" de estados e municípios, foram respondidas pifia
mente pelo Poder Central, que demonstra completa
insensibilidade aos graves problemas sociais que têm
necessariamente de ser enfrentados no âmbito do
Município.

Tenho sempre dito que as pessoas não moram
num Brasil abstrato, num Estado abstrato e tampouco
numa cidade abstrata. As pessoas moram numa rua,
num bairro, numa vila, e é ali que se expressam as ca
rências em educação, saúde, assistência social, segu-
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Em reunião realizada em Brasília no dia 8 de ju
nho de 1999, governadores e lideranças nacionais do
movimento de municípios consideraram que as políti
cas do Governo Federal têm atentado contra pacto fe
derativo, e refletem a adoção de um modelo de desen
volvimento econômico que não tem apresentado re
sultados positivos para o conjunto da população brasi
leira. Este modelo tem sido traduzido na fragilização
dos estados e municípios e centralização de recursos
e de poder político no âmbito federal.

A Constituição de 1988 garantiu a redefinição de
responsabilidade entre as Unidades da Federação,
rumo a descentralização das atribuições da União
para estados e municípios, acompanhada pela des
centralização das receitas.

Enquanto as novas responsabilidades das Uni
dades Sub-nacionais da Federação foram mantidas e
ampliadas, os seus recursos foram paulatinamente re
duzidos. De um lado, os estados e municípios assumi
ram maiores responsabilidades por áreas como a saú
de, a educação e a assistência social e de outro, per
deram receitas por meio de instrumentos como a cria
ção do FSE-FEF, da Lei Kandir e o fim do IWC.

A União ampliou suas receitas por meio do au
mento de alíquotas e da criação de novos tributos.
Essas alterações se deram, fudamentalmente, com tri
butos cujos recursos não são compartilhados com as
demais esferas da Federação e são cumulativos, one
rando sobremaneira o processo produtivo. Em 1998, a
arrecadação de PIS, Cofins e CPMF foi de R$34,3 bi
lhões, ou 3,79% do PIB, sendo que antes da Constitui
ção de 88 essas contribuições representavam cerca e
1%doPIB.

Como resultados das reformas pós consttuição
de 1988, a participação dos Entes da Federação na re
ceita disponível foi alterada. Enquanto a parcela da
União passou de 54,6% em 1991 para 56,3% em 1997
a participação de estados e municípios caiu de 45,4%
para 43,7% no mesmo período.

Paralelamente, a Política Econômica Federal im
plementou profundos cortes no orçamentos da União,
gerando graves prejuízos principalmente para as áreas
sociais. Isto representou um agravamento na desres
ponsabilização da União com os serviços públicos e,
conseqüentemente, um aumento da demanda social no
âmbito estadual e municipal. Esta demanda ampliou-se
aindamais com oquadro recessivo implantado pela Po
lítica econômica federal. Assim, estados e municípios
vêem-se cada vez mais impossibilitados de atender as
crescentes demandas por serviços públicos sociais e
de estimular a geração de emprego e renda.

(CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR):

rança, trânsito, enfim, em todas essas áreas que a CARTA DE BRASíLIA
Constituição de 1988 remeteu para os Municípios.

Mas o que vimos de lá para cá? Que a União, a
partir de 1988, aumentou muito sua arrecadação,
passando-a de 1% para 3,79% do PIB, perfazendo
mais de 34,3 bilhões de dólares. A partir de 1998,
com aumento de alíquotas e criação de PIS,
COFINS, CPMF etc., chegou-se a essa arrecadação
para o Governo Federal. municípios e estados ficam
com a menor parte. Hoje, a União abocanha 57%
desses recursos.

Ontem esteve em Brasília a representação dos
Governadores do campo democrático popular, junto
com a representação das entidades municipalistas.
Após reunião, elaboraram esta carta que eu gostaria
que constasse, na íntegra, dos Anais da Casa, pois é a
legítima reivindicação hoje expressada por aqueles
que têm necessariamente de atender às demandas
sociais em seu Município ou seu Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fica mui
to claro que não há respostas do Governo Federal no
que tange ao ressarcimento integral do FEF, do antigo
Fundo Social de Emergência, e das perdas provoca
das pela Lei Kandir, que isentou de ICM as exporta
ções, mas no seu projeto original estava previsto o res
sarcimento aos Estados exportadores.

Uma nova estrutura tributária. Os Prefeitos parti
ciparam da reunião de audiência pública, ontem, para
discussão da reforma tributária e apresentaram a ne
cessidade de manutenção daquelas arrecadações
que são próprias do Município.

Essa reunião, da maior relevância, teve pouca
repercussão na imprensa, mas, com certeza, tem uma
repercussão social muito grande. A partir dessa reu
nião, os Governadores apresentaram a proposta de
que haja uma reunião de todos os Governadores. Não
é mais possível que se continue afirmando que os Go
vernadores e Prefeitos de oposição têm pressionado o
Governo apenas politicamente.

Sr. Presidente, todos nós, Parlamentares des
ta Casa, acompanhamos as reclamações e pres
sões de Prefeitos e Governadores, indistintamente,
da base governista ou da Oposição. Há um estran
gulamento, uma quebra do pacto federativo, o qual
este Congresso precisa resgatar por meio da discus
são a respeito da reforma tributária, da responsabili
dade fiscal e de outras leis que tramitam neste Parla
mento.

Obrigado, Sr.Presidente.
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Célio de Castro
FNP - Pref. Belo Horizon-te

Paulo Ziulkoski
Conf. Nacional de Municlpios

Gilson Menezes
Abrap - Pref. Diadema

Raul Pont
FNP Sul- Pref. Porto Alegre

Mário Bertani
Fenarna - Pref. Espumoso

A partir disso propomos:

1) Fim das perdas dos estados e muni
cípio com o FEF e o ressarcimento integral
das perdas já ocorridas desde a sua criação
sob a forma de FSE.

2) Ressarcimento integral a estados e
municípios das perdas já ocorridas em de
corrência da Lei Kandir e a constituição de
um mecanismo de ressarcimento permanen
te integral.

3) Nova estrutura tributária que fortale
ça a autonomia dos estados e municípios por
meio da manutenção e ampliação de sua
responsabilidade tributária, sem prejuízo das
transferências constitucionais.

4) Garantia de partilha com estados e
municlpios da receita de todos os tributos e
contribuições criados pela União.

5) Imediata renegociação das dividas
Mobiliárias e Fundadas estaduais e munici
pais, buscando diminuir a taxa de juros e o
comprometimento da receita com essas des
pesas, garantir o acerto de contas com a
União, retirar termos que ferem a autonomia
dos Entes Federados e destinar parte dos
pagamentos para projetos de geração de
emprego e renda.

6) Saneamento financeiro dos municlpi
os de acordo com proposta entregue pelas li
deranças municipalistas ao Presidente da
República em 13 de maio passado.

7) Impossibilidade de bloqueio dos re
passes federais para estados e municlpios
que possuam créditos já vencidos junto a
Administração Direta Ou Indireta da União.

8) Na compensação previdenciária en
tre Entes da Federação deve ser garantida a
equalização de indicadores para correção de
dívidas, a extensão da compensação aos
servidores aposentados que foram contrata
dos antes de 1988 e alteração do critério de
compensação segundo o efetivo valor das
aposentadorias e pensões.

9) Revisão dos parâmetros para organi
zação de sistemas próprios de previdência
previstos na lei n2 9.717/98.

10) Não aprovação da atual proposta
chamada de "Lei de Responsabilidade· Fis
cal", elaborada segundo o código de transpa
rência do FMI, que fere a autonomia dos
Entes da Federação.

11) Reversão dos cortes no Orçamento
da União que atingiram principalmente a
área social, retomando a destinação de re
cursos para a saúde, educação, assistência
social e geração de emprego e renda.

12) Alterações na política econômica
do Governo Federal, buscando a geração de
emprego e renda, principalmente por meio.
da redução da taxa de juros e do incentivo á
indústria nacional.

13) Manutenção da representação polf
tica conquistada pela população na Constitui
ção Federal de 1988, na reforma política, ga
rantindo ampla organização partidária.

Os presentes nesta reunião de Brasflia pro
põem a mobilização de todos os governadores e pre
feitos em defesa desta pauta e dirigem-se aos depu
tados e senadores conclamando-os á formação de
uma frente Parlamentar em Defesa do Pacto Federa
tivo.

Olívio Dutra
Gov. Rio Grande do Sul

Ronaldo Lessa
Gov. Alagoas
João Capeberibe
Gov. Amapá

José Orcírio (Zeca do PT)
Gov. Mato Grosso do Sul

Kária Bom
Pref. Maceió

Rui Bom
ABM

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revi~

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, comunicamos que, na manhã de hoje, em
concorrida reunião no Auditório Nereu Ramos, reali
zamos o lançamento da Frente Parlamentar em De
fesa da Universidade Pública. Dezenas e dezenas de
Deputados estiveram presentes, apoiando a luta em
defesa da educação pública, especialmente em defe
sa da universidade pública brasileira.

Estabelecemos uma coordenação com Deputa
dos de diferentes partidos, composta pelos Deputados
José Melo, representante do PT, Nilson Pinto, Sérgio
Barros, Wilson Santos, Agnelb Queiroz, Régis Caval
cante, Evandro Milhomen e a Deputada Maria Elvira,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto.
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Estiveram presentes o Presidente da Associação
Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de
Ensino Superior - ANDIFES, o Prof. Reitor da Univer
sidade Federal de Santa Catarina, Rodolfo Pinto da
Luz, o Presidente da Associação Nacional dos Docen
tes de Ensino Superior, Prof. Renato Oliveira, a repre
sentante da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Léa Oliveira, e representantes da Universidade
Federal do Mato Grosso e da Coordenação da Federa
ção das Associações de Servidores das Universidades
Públicas Brasileiras. Também compareceram repre
sentantes do Fórum Nacional da Educação Pública, do
Fórum dos Dirigentes de Faculdades de Educação das
Universidades,Públicas Brasileiras, dezenas de reito
res, dirigentes de universidades, dirigentes estudantis,
principalmente do meu Estado, representando a Uni
versidade Federal de Goiás, dirigentes de servidores,
professores, assessores de Senadores, Deputados
Federais e diversos integrantes de entidades repre
sentativas da universidade pública brasileira. .

Nesta manhã, portanto, fizemos o lançamento
dessa Frente, e já temos a adesão de mais de uma
centena de Parlamentares, muitos deles formados em
universidades federais, e também muitos professores
licenciados do Centro Federal de Educação Tecnológi
ca, o CEFET, substituto das antigas Escolas Técnicas
Federais.

Tivemos, então, o lançamento da Frente e a afir
mação do compromisso de defesada universidade pú
blica brasileira.

Brevemente estaremos votando aqui nesta Casa
o Projeto de Autonomia Universitária. Conforme esta
belece o art. 207 da Constituição Federal, as universi
dades já têm sua autonomia; nós teremos que apre
sentar um projeto para regulamentar essa autonomia,
e não para dispor sobre suas condições.

Discutimos também o financiamento da educa
ção pública. A Constituição Federal reza que a educa
ção é direito de todos e dever do Estado. É importante
manter os 18% que vêm desde a Emenda Calmon, as
segurando 75% desses recursos às universidades fe
derais, a fim de que elas possam desenvolver o ensi
no, a pesquisa, a extensão, a ciência e a tecnologia.
Mais de 90% da ciência e da tecnologia produzida no
Brasil provêm da universidade pública brasileira.

Queremos, nesta Frente, discutir a avaliação in
terna e externa do ensino universitário e a expansão
de vagas. Formei-me numa universidade federal, há
trinta anos. Na época, dois terços dos estudantes uni
versitários brasileiros eram de universidade pública.
Hoje, somente um terço dos estudantes universitários
são originários da universidade pública. Precisamos

expandir a universidade, mas é preciso criar as condi
ções para essa expansão.

A ciência e a tecnologia devem contribuir para o
desenvolvimento do meio urbano e do meio rural, para
o desenvolvimento econômico e social, para resgatar
a independência, a soberania e o desenvolvimento ge
rai do Brasil qomo Nação de mais de 500 anos de His
tória. Há mais de 500 anos, aqui já estavam os índios
de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas, Ba
hia, índios que têm história imemorial, mas que, se na
época da Descoberta do Brasil somavam entre 3 e 5
milhões, hoje são apenas 300 mil. ,

Desses 500 anos faz parte também a história dos
negros, a história de Zumbi e de seus descendentes,
das comunidades quilombolas - que até hoje não são
demarcadas -, e também a de milhões e milhões de
brancos deste País, vindos da Ásia ou da Europa, que
são e sempre foram bem-vindos no Brasil. .

Então, Sr. Presidente, gostaria de saudar essa
Frente que tem o compromisso de, na legislação orça
mentária, lutar para que as universidades federais se
jam tratadas com dignidade, porque elas representam
um elo, um mecanismo, um instrumento, uma ferra
menta importante para o desenvolvimento do Brasil.

Nossa universidade é nova. As mais velhas têm
70 anos. Há também universidades mais recentes,
como as de Roraima. É preciso investir nessas institui
ções.

Sr. Presidente, peço a transcrição na íntegra de
pronunciamento que fizemos hoje pela manhã no lan
çamento da Frente, enfatizando que todos os países
que estão no topo do mundo, entre outras razões, che
garam lá porque investiram maciçamente na educa
ção, no desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

Nossas saudações à universidade brasileira, à
universidade pública. Contem com o nosso compro
misso de luta para resgatar a presença dessas institui
ções no cenário brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - V.
Exa. será atendido, de acordo com as normas regi
mentais.

(PRONUNCIAMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR):

FRENTE PARLAMENTAR EM
DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Universidade Pública, gratuita e de qualidade é
um direito universal de todos os brasileiros.

A universidade pública tem um papel fundamen
tai no desenvolvimento econômico e social do País,
especialmente no atual contexto mundial, em que os
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avanços tecnológicos e científicos acontecem de for
ma acelerada e dinâmica.

No Brasil, a universidade pública tem buscado
contribuir, ao longo de sua história, para a reversão
das desigualdades regionais e sociais. Dela depen
dem, fundamentalmente, a formação e qualificação de
docentes para o ensino fundamental, médio e superior
e para a elaboração, acompanhamento e avaliação de
políticas públicas regionais e nacionais. Além disso, a
universidade desenvolve programas e atividades junto
a comunidades carentes nas regiões mais longínquas
do País.

Apesar da falta de políticas públicas efetivas que
contribuam para o desenvolvimento e fortalecimento
da universidade pública brasileira, ela detém hoje um
considerável patrimônio físico e intelectual e uma ex
tensa folha de serviços prestados à sociedade. Nomes
como Oscar Niemayer, Josué de Castro, Celso Furta
do, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Mário Schem
berg, Caio Prado Júnior eAnísio Teixeira, Fernando de
Azevedo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda
e Darcy Ribeiro, dentre outros da atualidade que com
põem a galeria de intelectuais e cientistas de renome
nacional e internacional que engrandecem a universi
dade brasileira.

As universidades públicas são as responsáveis,
pela produção de quase toda a pesquisa científica e
dela brotam os avanços tecnológicos.

A pesquisa brasileira é recente, mas ocupa uma
posição destacada no ranking mundial. Em cerca de
30 anos, foi considerada forte e eficiente, ocupando a
30a colocação entre a posição científica de todo o
mundo (entre os anos de 92 e 96). Na área de doutora
do, existem cerca de 25,8 mil pesquisadores com esta
titulação, 562 cursos e 16.300 alunos, e a produção de
teses porano chega a 3 mil. Com relação ao mestrado,
existem 41.400 estudantes distribuídos em 1.074 cur
sos e uma produção de 7.500 dissertações.

Nesses trinta anos de pesquisa desenvolvida no
País, foram grandes as conquistas tecnológicas em di
versas áreas, entre elas exploração de petróleo em
águas profundas, biotecnologia vegetal em espécies
florestais, motor a álcool, recuperação e utilização de
áreas tidas como improdutivas, microeletrônica (siste
ma de telecomunicação), sistema de automação ban
cária (um dos melhores do mundo), produção de equi
pamentos militares e lançamento de satélites.

O ensino público superior no Brasil conta, na atu
alidade, com 263 instituições, das quais 52 são federa
is, supervisionadas pelo MEC, e 211 são públicas. As
Instituições Federais de Ensino Superior estão locali
zadas em 25 estados da Federação e no DF, sendo 39

universidades, cinco Centros Federais de Educação
Tecnológicas - CEFET -, quatro faculdades na área
de saúde, duas escolas agrícolas, uma Escola de
Engenharia e uma Federação de Escolas. Segundo
dados do Inep, de 1997, todos os alunos matriculados
no ensino de graduação no Brasil somam 1.947.504,
dos quais 39% em escolas públicas.

Nas Instituições Federais de Ensino Superior 
IFES -, estudam cerca de 404.340 alunos de gradua
ção, cerca de 66.306 alunos de pós-graduação e tam
bém 56 mil alunos do ensino fundamental e médio nos
colégios de aplicação, escolas técnicas e agrícolas.

Na área de saúde, abrangem 45 Hospitais Uni
versitários com 10.258 leitos ativos, 27.156 cirurgi
as/mês e atendem a 848.693 pacientes por mês, pres
tando serviços de qualidade a todas as pessoas, indis
criminadamente. Oferecem, ainda, 1.581 cursos de
graduação e 850 de pós-graduação em todas as áreas
do conhecimento.

Portanto, é relevante o papel das universidades
públicas e torna-se necessário,hoje, mais do que nun
ca, destacar que o saber e sua utilização pelo conjunto
da população brasileira devem ser encarados como
prioritários, tendo em vista as recorrentes necessida
des do mundo globalizado.

No que pesem os avanços, há ainda um longo
caminho aser percorrido na medida em que a universi
dade pública brasileira sofre com a falta de uma políti
ca consistente, fuga de professores altamente qualifi
cados, profunda defasagem salarial dos docentes e
técnicos administrativos, além da insuficiência de re
cursos para custeio e capital, que tem como conse
qüência a não-manutenção dos prédios, salas de au
las e laboratórios, prejudicando, com isso, a pesquisa
e o processo de ensino-aprendizagem.

Os recursos déstinados à educação pública su
perior não são suficientes para manter uma universi
dade que tenha como proposta a produção do saber e
como conseqüência o desenvolvimento e o bem-estar
da sociedade.

Aanálise da evolução orçamentária das universi
dades públicas é reveladora das dificuldades enfrenta
das. Retirando as despesas com inativos, pensionistas
e precatórios, os valores reais ajustados pelo índice
IGP-DI da FGV mostram um decréscimo de R$4.569
milhões em 1994 para R$3.658 milhões no orçamento
de 1999, o que significa uma perda de 20%. As despe
sas com manutenção decresceram em valor nominal
em 1997 de R$366 milhões para R$282 milhões no or
çamento de 1999, menos 33%. Em 1997, as universi
dades públicas tiveram um déficit de R$40 milhões,
apurados pelo MEC (Andifes). A emenda orçamentá-
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ria de R$76 milhões, aprovada pelo Congresso, até
presente data não foi liberada.

No Brasil, somente 11% da população brasileira
economicamente ativa tem nível superior, contra 37%
dos EUA e 53% do Canadá (dados da Organização de
Cooperação e Desenvolvimento - OCO). O desenvol
vimento nacional em níveis compatíveis com a neces
sidade de inserção na economia mundial exige que o
atendimento dos jovens em faixa etária de 18 a 24
anos passe do atual índice de 11% para no mínimo
30%, o que é inclusive reconhecido no projeto de PNE
em tramitação nesta Casa. A taxa de matrícula no en
sino superior, na faixa de idade de 18 a 25 anos, é de
11,4% no Brasil, comparado a 39,2% na Argentina,
56,1% na Coréia do Sul, 54,6% na França e 62,4% no
Canadá.

BREVE RESGATE HISTÓRICO DOS DILEMAS E
LUTAS DA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO BRASIL

A Universidade tem sido tratada ao longo da his
tória, por sucessivos governos brasileiros, como um
mal necessário.

Aceita-se que ela precisa existir, mas, ao mes
mo tempo, procura-se mantê-Ia sob rígido controle
político, aplicando-se a ela os mais severos mecanis
mos de controle administrativo. Outrossim, perse
gue-se uma fórmula para dar à Universidade a partici
pação menor possível no Orçamento da União, ape
nas o suficiente para que ela sobreviva, como obser
va Dalmo Dallari.

Este comentário, feito em 1983, é absolutamente
válido para o passado e atualidade da Universidade
brasileira. Vale destacar que esse tratamento dispen
sado à Universidade, pelos governos, não tem ficado
impune. A sociedade, por intermédio de seus segmen
tos organizados, tem se manifestado nos diversos mo
mentos da história.

Na década de 60, ganham destaque as célebres
manifestações estaduais promovidas pela UNE; nas
décadas de 70 e 80, as greves históricas de estudan
tes, professores e funcionários das universidades e
das redes de escolas públicas sob as direções da
Andes, Fasubra e CNTE.

Um exemplo emblemático das lutas travadas
pela sociedade em defesa da Universidade brasileira,
da educação pública e gratuita e da democracia nesse
período foi a Marcha dos 100 mil, na qual estudantes,
intelectuais, artistas e militantes da oposição ao regi
me militar foram às ruas protestar contra o arbítrio.

Em meados dos anos 80 ena década de 90, des
tacam-se as lutas pela democracia, pela Constituição
e LDB democráticas, sob a coordenação ativa, persis
tente e vigilante do Fórum Nacional em Defesa da

Escola Pública, constituído por várias associações sin
dicais, educacionais e científicas, como CNTE, Andes,
Fasubra, UNE, Anfope, Anped e SBPC. Além das enti
dades do Fórum, acompanharam também o processo
legislativo o CRUB, a Andifes e Anup.

Mais recentemente, as entidades da área de
educação realizaram os Congressos Nacionais de
Educação (I e 11 Coned), visando à aprovação de um
Plano Nacional de Educação para a sociedade brasile
ira.

É interessante observar o que têm persistido, ao
longo dos anos 80 e 90, propostas e lutas recorrentes
como autonomia, isonomia salarial, dotações financei
ras globais e a própria gestão universitária.

A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA
UNIVERSIDADE PÚBLICA

Diante desta realidade, a Frente Parlamentar em
Defesa da Universidade Pública constitui-se em um
importante fórum de debate, de busca de alternativas
imediatas e concretas para asuperação da crise viven
ciada pela universidade'pública brasileira, tendo como
princípio básico a Defesa do Ensino Público Superior
como Instrumento de Desenvolvimento Econômico,
Político, Social e Cultural do Brasil.

Esta Frente Parlamentar deve primar pelo caráter
plural, suprapartidário, democrático para que possa
constituir-se em verdadeiro espaço de participação inte
grado entre sociedade eParlamento dentro da perspec
tiva de construção de saídas exeqüíveis e imediatas
para a superação da crise vivenciada na atualidade.

Esta integração entre sociedade e parlamento
deve ser assegurada a partir do estabelecimento de
um processo de co-responsabilidade, parceria, mútuo
apoio, crítica e autocrítica permanentes com as entida
des do Fórum Nacional de Educação e demais organi
zações atuantes na área da educação brasileira.

Neste sentido, esta Frente discutirá uma agenda
da qual constem os temas considerados mais relevan
tes e emergências que devem nortear os debates futu
ros. Dentre eles, destacamos: autonomia, financia
mento, avaliação interna e externa, expansão de va
gas, desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão,
ciência e tecnologia.

Estas e outras questões deverão, obrigatoria
mente, compor o universo de debate e busca de alter
nativa. Mas, entendemos que novas temáticas, tam
bém de alta relevância, serão acrescidas no processo
de discussão.

Pedro Wilson Guimarães

Professor das Universidades Católica
de Goiás e Federal de Goiás, Deputado Fe-
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deral PT/GO, membro da Comissão de Direi
tos Humanos, da Comissão de Educação e
da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câ
mara Federal, Presidente do Instituto Brasil
Central e integrante do Movimento Nacional
de Direitos Humanos.

O SR. AFFONSO CAMARGO (PFL - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, de início quero registrar que estou
muito feliz pela acolhida ao tema ''vida saudável", que
tenho desenvolvido nesta tribuna. Foram várias as ma
nifestações de apoio de Parlamentares e funcionários.
Recebi taxes e cartas que me confirmaram, mais uma
vez, o interesse e a necessidade da discussão desse
assunto nesta época marcada pela tensão emocional.

Conforme prometi anteriormente - lembrando
aquele jovem carioca de 89 anos que aconselhava co
mer a metade, andar o dobro e sorrir o triplo -, hoje vou
falar sobre os benefícios de andar o dobro, que é o "a"
de atividade física.

Alívio de estresse, prevenção da artrose e da os
teoporose, melhora da mobilidade articular, da força
muscular, da resistência, uma sensação de bem-estar
e aumento de auto-estima. Esses são alguns dos prin
cipais benefícios de uma vida ativa, ou melhor dizen
do, algumas das vantagens do "mexa-se."

Nos últimos anos, um grande equívoco norteou a
visão de muitas pessoas quanto à educação física.
Acreditava-se que os melhores exercícios eram aque
les cujas práticas envolviam muito esforço e, como
conseqüência, ~rta dor. Hoje sabemos que nós pró
prios podemos escolher e praticar ao ar livre, em casa
ou na academia, nossos exercícios físicos de um for
ma prazerosa e com surpreendentes resultados.

Dentre as várias possibilidades, como caminha
da, corrida, bicicleta, natação, musculação, ginástica
aeróbica e técnicas orientais como hata voga e
tai-chl, eu, racionalmente, dei prioridade à caminhada.
Primeiro, porque uma caminhada não custa nada, por
ser dádiva da natureza; segundo, porque, por inici
ar-se na saída de nossa casa, esse exercício é o que
nos toma menos tempo; e terceiro, porque caminhar é
uma verdadeira massagem nas plantas dos pés, onde
localizam-se terminações nervosas e energéticas que
podem transmitir impulsos positivos para todo organis
mo.

Tenho caminhado diariamente, às 7h da manhã,
em torno de 45 minutos, e faço isso com alegria, apro
veitando para desejar um sonoro bom-dia a todas as
pessoas com quem encontro. Aliás, estou convencido
de que para aquele que ao despertar reclama "Eu sou
um infeliz! Vou ter que caminhar porque meu médico

mandou", o melhor é ficar dormindo, porque a cami
nhada não vai ajudar-lhe.

No meu caso, faço um caminhar consciente, ca·
dencia~o, e fico atento principalmente à respiração,
que deve ser a mais regular possível. Para mim, para o
meu caso, o ideal é uma inspiração forte em quatro
passos, com uma expiração em oito a dez passos para
eliminar todo o gás carbônico.

Caminhar faz com que nosso sistema endócrino
- as glândulas - acelere suas funções, beneficiando
todos os órgãos com a produção do hormônio endorfi
na, responsável, inclusive, por uma respeitável diminu
ição de várias sensações de dor e por um maior rela
xamento do sistema mente-corpo. A endorfina neutra
liza o mal do excesso de adrenalina. Dentre outros be
nefícios da caminhada, quero citar o aumento da circu
lação periférica, ocasionando uma melhor distribuição
do sangue a todas as partes do corpo, o que pode ser
confirmado - e quem caminha sabe disso - pela ver
melhidão forte impressa em nossas mãos após cami
nharmos por mais de trinta minutos. O fato de suar faz
também com que nosso organismo jogue para fora vá
rias toxinas, o que é altamente desejável.

Atualmente, o Canadá é um dos maiores exem
plos da prática nacional de uma vida saudável. O Go
verno canadense estimula em grande escala as práti
cas esportivas, a alimentação correta e o equilíbrio psi
cofísico. Lá, foi fechado hospital por falta de doentes.
Em nenhum país do mundo será possível fazer assis
tência médica a não ser diminuindo o número de doen
tes. Não é um bom exemplo para o Brasil?

Em próximas oportunidades vou falar sobre o "a"
da alegria de viver, o mais importante e, hoje em dia, o
mais difícil de conquistar.

Muito obrigado.
O SR. SERGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, trago à tribuna importante matéria para o
povo brasileiro, mas principalmente para a bancada
nordestina e para o povo daquela região que está es
palhado por este País afora.

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Bresser Pe
reira, concedeu uma entrevista a um dos periódicos da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
SBPC, o Jornal da Ciência, na edição do último dia 28
de maio. Lerei dois trechos das revelações do Ministro
Bresser Pereira, Sras. e Srs. Deputados, para que V.
Exas. se inteirem do assunto:

Se você quer investir em ciência no
Nordeste, você está colocando capim na
frente dos bois (...).Você vai jogar dinheiro
fora.
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(...) (N)o Nordeste não se deve apoiar
pesquisas científicas de ponta, porque as
pesquisas dessa região são de baixo nível,
quando comparadas com as desenvolvidas
no Sudeste.

São declarações desse porte que dão uma de
monstração patente de que esse Ministério do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, formado na sua maioria
por paulistas, está totalmente dissociado da realidade
nordestina, da realidade brasileira, e aponta ainda
para que as regiões fiquem ainda mais distantes.

Portanto, as desigualdades regionais deste País
continuam na visão desse Governo neoliberal, que
tem causado tanto transtorno ao povo brasileiro, es
garçando unidade nacional tão trabalhada e necessá
ria para o nosso povo. Eo Sr. Ministro Bresser Pereira
vem com esse tipo de provocação dirigida ao povo nor
destino!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
demos silenciar com relação a esse assunto. Temos
de responder à altura, inicialmente pedindo uma retra
tação pela provocação ao povo brasileiro, principal
mente ao povo nordestino. Muitos nordestinos estão
nos mais longínquos locais deste País, desbravando e
defendendo nossas fronteiras. Isso é inadmissível!

É hora, Sr. Presidente, de nesta Casa também
discutirmos os investimentos em ciência e tecnologia.
Oitenta por cento dos investimentos nessa área são
realizados na Região Sudeste, e 20% nas demais re
giões brasileiras.

Pela sua gravidade, esse é um assunto que re
quer muito mais tempo para análise, e nosso tempo na
tribuna é exíguo, mas precisamos discutir. Os pesqui
sadores nordestinos estão querendo abrir essa discus
são nacional, a fim de repartir essas verbas de investi
mento público em ciência e tecnologia.

Fica a exigência da retração relativa às declara
ções feitas pelo Ministro Bresser Pereira contra a Re
gião Nordeste e contra o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.

Pronunciao seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, trato, hoje, de assunto que tem ge
rado grande preocupação para os brasileiros: os au
mentos dos preços dos remédios.

"Não compre remédio". "Remédio mata". "Pro
mova a sua saúde" - essas poderiam ser algumas fra
ses de efeito para campanhas, se a população brasilei
ra, no exercício de sua cidadania, se mobilizasse con
tra aprática comum da indústria farmacêutica de trans
ferir para oconsumidor o aumento dos custos de maté-

rias-primas e contra o excessivo número de casos de
falsificações de medicamentos.

Não cheguemos a atitudes radicais, mas atente
mos para a gravidade da situação imposta pelos labo
ratórios farmacêuticos, que justificam o índice de 7,5%
de aumento dos preços dos medicamentos, acumula
do de janeiro a maio deste ano, lembrando que a des
valorização do real fez aumentar o custo de insumos
importados, presentes em quase todos os produtos do
setor. Acontece que esse índice representa quase o
dobro da inflação do mesmo período, de 3,8%!

Em que pese o fato de os reajustes terem sido
acordados entre o Governo e a Associação Brasileira
das Indústrias Farmacêuticas, a situação atinge o ina
ceitável, pois os preços dos remédios estão pela hora
da morte. O dito popular nunca foi tão bem (ou mal?!)
aplicado. Pela hora da morte, sim, porque, para muitos
dos brasileiros que hoje dependem do uso continuado
de determinados medicamentos, a falta de dinheiro
para comprá-los pode representar a morte em curto ou
longo prazo. Pela hora da morte, sim, porque esses
brasileiros sequer contam com mecanismos eficazes
para conter a prática tão comum dos laboratórios far
macêuticos de repassar para os consumidores o au
mento dos custos da matéria-prima. Ao contrário, os
laboratórios não lançam mão dos ganhos de produtivi
dade, obtidos com a utilização de novas tecnologias e
aproveitamento mais racional dos meios disponíveis,
para aliviar os gastos com a saúde da população.

Trata-se de uma questão de saúde pública que
exige medidas rigorosas, para proteger o direito do
povo brasileiro. O momento já é de grandes sacrifícios,
em especial para os aposentados, os que mais depen
dem do uso prolongado de remédios e, em contraparti
da, recebem proventos inferiores aos salários que re
cebiam na época em que trabalhavam e tinham mais
saúde. Não podemos permitir que esse sacrifício seja
ainda maior.

Reconheço o empenho do Governo para diminu
ir o efeito do aumento, ao celebrar o acordo com a Abi
farma, diluindo em três meses o repasse decorrente da
liberalização do câmbio e em mais dois meses, julho e
agosto, o reajuste dos insumos nacionais como emba
lagem efrete. Énecessário, porém, que avigilância e o
controle dos preços sejam mais rigorosos. Segundo le
vantamento do Conselho Regional de Farmácia do
Distrito Federal, desde julho de 1994, início do Plano
Real, os medicamentos já aumentaram 75% na cota
ção do dólar. Como a moeda americana, desde as mu
danças cambiais, já valorizou 40%, há aí um saldo de
35%, a favor das indústrias, claro. No mesmo período,
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o faturamento do setor foi de 3 bilhões de dólares, que
subiram para 7 bilhões em 1998.

Aliás, considerando que em quase todas as cida
des de médio e grande porte se encontra uma drogaria
em cada esquina - já são 50 mil, no País -, esse deve
ser um negócio altamente rentável. Senão, a que outra
conclusão chegar, quando nos deparamos com o pre
ço de alguns produtos, como o Melhorai Infantil, anti
térmico largamente utilizado, que hoje custa 153%
mais caro, e outros, como Hirudoid e Inflamene, cujos
preços subiram mais de 100%?

Na lista dos 400 produtos mais consumidos, de
uma relação com 32 mil itens da Associação Brasileira
do Comércio Farmacêutico, ainda estão os utilizados
por diabéticos, cujos preços aumentaram até 8%, e
outros medicamentos essenciais para tratamentos
prolongados ou de casos graves. São esses, infeliz
mente, os que mais sofrem reajustes.

Ainda há que se considerar o efeito que os rea
justes causam sobre o sistema público de saúde, uma
vez que o agravamento de quadros clínicos pelo não
uso do medicamento receitado pode resultar em novas
internações, que custam mais caro.

Sr. Presidente, ou as indústrias e o Governo en
contram formas de conciliar a necessidade da popula
ção e a margem de lucro das indústrias farmacêuticas,
ou não vai sobrar muita gente para engordar o caixa
dos laboratórios e farmácias, seja pela impossibilidade
de sobrevivência, seja porque a população, assegura
das as condições dignas de vida e aprimorado ainda
mais o sistema público de saúde, finalmente se consci
entizará de que zelar pela saúde não é curar a doença,
mas preveni-Ia.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB 
AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, uso estes três minutos no Pequeno
Expediente para tratar de assunto de que temos ouvi
do falarem muito e que tem estado constantemente
nos jornais: a proibição da venda de armas neste
País.

Tem sido divulgado pela imprensa que o Con
gresso Nacional está sendo omisso quanto a definir de
uma vez por todas se haverá ou não a proibição da
venda de armas. Com esse debate tenta-se esconder
o fato de que a criminalidade que este País enfrenta é
oriunda, naturalmente, da falta de uma política econô
mica e social, da falta de respeito pela cidadania e da
crise financeira implantada pelo Governo que aí está.
Então, tenta-se combater a violência por meio da proi
bição da venda de armas, e é o Congresso quem teria
de resolver esse problema, porque o projeto se encon-

tra nesta Casa e até agora não foi tomada decisão al
guma.

A violência tem amplitude muito maior do que
essa discussão. Existe a violência da fome, causada
pela falta de uma política social, de um compromisso
com o povo deste País. Existe a violência dos pistolei
ros, dos poderosos, aviolência decorrente do egoísmo
dos que não suportam o crescimento político de um
adversário. Existe a violência que sofrem aqueles que
nunca tiveram direito à escola, a violência que sofrem
aqueles que nunca tiveram a chance de viver com dig
nidade.

Portanto, Sr. Presidente, esta Casa tem que se
manifestar neste momento em que se torna pública a
questão da violência, principalmente quando se tenta
colocar a culpa no Congresso por uma situação como
essa, como se esta Casa pudesse resolver a vida do
povo brasileiro com essa simples decisão de proibir ou
não a venda de armas.

Na verdade, a solução desse problema não pas
sa pela proibição ou não da venda de armas, porque
na raiz dessa questão está a falta de vergonha desse
Governo que não responde às necessidades do povo
brasileiro, às necessidades daqueles que acabam ca
indo na marginalidade por falta de opção de vida.

Sr. Presidente, era este o meu depoimento na
tarde de hoje.

O SR. FERNANDO FERRO (PT- PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, conforme ampla divulgação na imprensa do
meu Estado, além de artigo na revista Veja, trate neste
pronunciamento de um incidente no aeroporto de lis
boa, Portugal, envolvendo quatro jovens pernambuca
nos: Giovanne Alves, Túlio José Alves, Luiz Antonio
Marques e Laudenir Alberto Cruz. Esses quatro jovens
com aspiração comum de suas idades planejavam
uma viagem à Europa, especificamente à Alemanha,
que era o destino inicial. Por infortúnio, compraram a
passagem em uma companhia portuguesa que dava
como promoção a estadia de um dia na Capital, lis
boa. Ao chegarem à metrópole lusa foram alvo de tra
tamento desumano, discriminatório esubmetidos a ou
tros constrangimentos inadmissíveis a um ser huma
no. Denuncio o serviço de imigração português por ra
cismo, tratamento infame contra brasileiros e desres
peito aos mais elementares direitos humanos.

Foram humilhados pela sua condição de origem
brasileira, pela cor e submetidos a uma série de inter
rogatórios, acusados de traficantes e tratados pejorati
vamente como imigrantes de segunda categoria e en
carcerados como marginais comuns, além de serem
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alvo de permanentes e continuadas demonstrações A Mesa recebe a denúncia de V. Exa.
de preconceitos,' abusos e humilhações. O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem

Os familiares desses jovens, com quem tive con- a palavra o Deputado Caio Riela.
tato, demonstrando indignação e revolta, estão pro- O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pronuncia o se-
cessando as autoridades lusas que respondem por guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
esse serviço,. acionando advogados para que tomem dos, registramos hoje um evento muito importante
providências legais para reparar prejuízos materiais,
morais e outras humilhações a que foram submetidos. para a cidade de Uruguaiana e para a educação do

Estado do Rio Grande do Sul.
Quero também denunciar neste pronunciamento Trata-se dos 129 anos de fundação do Instituto

as autoridades consulares brasileiras que não presta- União da Igreja Metodista. Foi fundado com o nome de
ram ajuda e socorro a esses jovens brasileiros subme-
tidos a tão graves constrangimentos em terras estran- Colégio União no dia 8 de junho de 1870 pelo mestre

francês, Aleixo Vicente Vurlod. Ele nasceu na cidade
geiras e não tiveram nenhum apoio do serviço consu-
lar do Brasil em Lisboa, que através do Cônsul-Geral de Lion, na França, mas chegou a Uruguaiana proce-
Adjunto do Governo brasileiro em Portugal, Sr. Celso' - dente de Montevidéu, onde, por algum tempo, traba-
Costa Bello, desestimulou os J'ovens agredidos e se Ihara com o Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de

Souza.
omitiu em tomar atitudes pelo menos humanitárias de
apoio aos jovens agredidos. Esse senhor compor- Vurlod chegou a Uruguaiana em 1864, vindo a
tou-se como um burocrata incompetente, insensível e convite de franceses para lecionar a domicílio língua
irresponsável ao afirmar que apenas quatro casos estrangeira. álgebra e física.
desse tipo não caracterizariam um procedimento que Em 1870, ano em que se findou a guerra contra
justificasse uma defesa da diplomacia brasileira! Solano Lopes, já era grande o número de alunos parti-

Ora, Sras. e Srs. Parlamentares, como aceitar culares e, por isso, Vurlod instalou sua escola. Deno-
que um funcionário do corpo diplomático brasileiro, minou-a União, para homenagear a tríplice aliança,
pago para nos representar no exterior, garantir nossos união do Brasil, da Argentina e do Uruguai, contra as
direitos à cidadania que todo o ser humano merece, forças paraguaias, que haviam invadido a vila de Uru-
venha exigir quantidade de pelo menos cinqüenta tnci- guaiana e cuja invasão o Prof. Vurlod assistira.
dentes desse tipo para se manifestar e agir em defesa Ele foi ajudado a ministrar aulas pelas suas filhas
de nossos cidadãos agredidos no exterior? e conduziu o seu Colégio União até o ano de 1908.

Comunico que estou encaminhando representa- Nesse ano, os metodistas assumiram a direção do ca-
ção ao Itamaraty cobrando providências junto ao Go- légio. O Prof. Vurlod continuou lecionando até falecer
vemo português, bem como dando andamento junto à no ano de 1910, com 73 anos de idade.
Comissão de Direitos Humanos desta Casa de reque- Sucederam-se na administração da escola diver-
rimento de convocação desse Cônsul para se explicar sos educadores e missionários metodistas ao longo da
sobre sua atitude omissa nesses incidentes. primeira década deste século, até que os professores

Sras. e Srs. Deputados, se com Portugal guarda- brasileiros passaram a dirigir o Instituto União. Eram
mos relação de dupla cidadania e temos procedimen- chamados reitores at,é por volta de 1968, depois direto-
tos de imigração portuguesa desse tipo, como defen- res gerais.
der reciprocidade de tratamento? O Instituto União foi pioneiro na instalação e cria-

Finalizo manifestando nossa solidariedade aos ção de todos os cursos de 10 e 20 graus na cidade de
jovens atingidos por esse comportamento animal da Uruguaiana e sempre se destacou na atuação educa-
imigração lusa, bem como aos seus familiares que cional assim como na prática extraclasse com jogos e
partem em defesa de seus direitos a serem reparados, competições esportivas, grupos teatrais, assembléias
e nos colocamos à disposição para combater essas literárias, publicações de jornais revistas.
atitudes indignas do serviço de imigração português, Renomados mestres e prestigiados ex-alunos
onde se fizer necessário denunciar e enfrentar o racis- passaram pelo Instituto União ao longo dos seus 129
mo, a intolerância e o preconceito de que somos víti- anos de existência. Inclusive este Parlamentar, assim
mas por diversas vezes em outros países. como grandes autoridades e personalidades brasilei-

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - De- ras, como o ex-Deputado Raul Pont, hoje Prefeito de
putado Fernando Ferro, hoje, também vou apresentar Porto Alegre e também unionista, deve muito da sua
requerimento ao Ministro de Relações Exteriores so- formação à educação ministrada no Instituto União.
bre esse caso. Hoje a escola tem cerca de 820 àlunos.
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Desta tribuna queremos enviar nossos cumpri
mentos àquele Instituto e desejar que seus dócentes e
discentes continuem a escrever sua história e proje
tar-se pelo século XXI que se está iniciando.

Muito obrigado.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho dar ciência à Câmara Federal, solici
tando transcrição nos Anais da Casa e reprodução nos
meios de comunicação, especialmente em A Voz do
Brasil, do seguinte:

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou estudo sobre a economia informal.
Com base em números de 1997, o IBGE detectou que,
de cada quatro brasileiros empregados, um desenvol
via atividade econômica em ambiente familiar. De
acordo com estimativas preliminares do próprio IBGE,
esse setor contribui com 8% do Produto Interno Bruto
(PIB).

Se, de um lado, a divulgação da participação do
setor informal no PIB ficou aquém de projeções ex
tra-oficiais, que sempre superestimaram esse percen
tual, de outro, também mostra a fragilidade da nossa
economia.

Se considerarmos que 25% dos trabalhadores
empregados estão no setor informal, chegaremos à
conclusão de que essa população possui uma condi
ção de sobrevivência bastante precária.

Conforme a pesquisa do Ibge, o rendimento mé
dio de um empregador do setor informal era de 240 re
ais em outubro de 1997. Essa realidade muda confor
me a região, o tipo de atividade, a instrução etc. São
trabalhadores que não possuem registro trabalhista e,
portanto, não têm garantias sociais, como FGTS e féri
as, por exemplo.

Entre os que possuem algum tipo de negócio, os
chamados pequenos empreendedores, os rendimen
tos são um pouco máiores, ficando, em média, em mil
reais.

Ao analisarmos esses números e avaliamios o
potencial desse setor, fica clara importância de haver
polfticas voltadas para essa fatia de mercado.

Algumas administrações do PT, destacando-se a
do Distrito Federal e a de Porto Alegre, desenvolveram
o projeto do Banco do Povo, com afinalidade de ofere
cer financiamentos a pequenos empreendedores,
para melhorarem suas condições de trabalho e produ
ção.

Os empréstimos objetivavam o financiamento
tanto do capital de giro como de investimentos, e ti
nham como caracterfstica o pequeno volume das ope
rações e taxa de juros abaixo das do mercado. Dessa

forma, uma camada da população que não tinha aces
so ao sistema financeiro tradicional passou ater a pos
sibilidade de financiar os seus empreendimentos.

É uma idéia que já deu certo em outros lugares,
como na Bolfvia e em Bangladesh, com resultados ex
tremamente positivos. Nessas experiências, assim
como nas desenvolvidas pelas administrações petis
tas no Brasil, a inadimplência tendia a zero, mostrando
claramente que, apesar das dificuldades financeiras, a
população com menor poder aquisitivo honra seus
compromissos.

Quero ainda comunicar, Sr. Presidente, que on
tem, nesta Casa, Prefeitos e o Governador do Rio
Grande do Sul estiveram discutindo as perdas munici
pais e principalmente os cortes orçamentários.

Por oportuno, peço a transcrição nos Anais do
documento Carta de Brasília, que elenca uma série de
pressupostos para continua~ o trabalho que fizemos,
suprapartidariamente, na marcha dos Prefeitos, há
menos de um mês, para que, por meio de um movi
mento pelo pacto federativo, numa frente parlamentar,
possamos garantir o mínimo de sobrevivência às cida
des do Brasil.

No momento oportuno, voltarei à tribuna para dar
prosseguimento a esta discussão.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
ORADORA):

CARTA DE BRASíLIA

Em reunião realizada em Brasília no dia 8 de ju
nho de 1999, governadores e lideranças nacionais do
movimento de municípios consideraram que as políti
cas do Governo Federal têm atentado contra o pacto
federativo, e refletem a adoção de um modelo de de
senvolvimento econômico que não tem apresentado
resultados positivos parao conjunto da população bra
sileira. Este modelo tem sido traduzido na fragilização
dos estados e municípios e centralização de recursos
e de poder polftico no âmbito federal.

A Constituição de 1988 garantiu a redefinição de
responsabilidades entre as unidades da Federação,
rumo a descentralização da União para estados e mu
nicfpios, acompanhada pela descentralização das re
ceitas.

Enquanto as novas responsabilidades das uni
dades sub-nacionais da Federação foram mantidas e
ampliadas, os seus recursos foram paulatinamente re
duzidos. De um lado, os estados e municípios assumi
ram maiores responsabilidades por áreas como a Saú
de, a Educação e a Assistência Social e de outro, per
deram receitas por meio de instrumentos como a cria
ção do FSE-FEF, da Lei Kandir e o fim do IWC.
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dos entes federados e destinar parte dos pa
gamentos para projetos de geração de em
prego e renda.

6) Impossibilidade de bloqueio dos re
passes federais para estados e municípios
que possuam créditos já vencidos junto a ad
ministração direta ou indireta da União.

7) Na compensação previdenciária en
tre entes da Federação deve ser garantida a
equalização de indicadores para correção de
dívidas, a extensão da compensação aos
servidores aposentados que foram contrata
dos antes de 1988 e alteração do critério de
compensação segundo o efetivo valor das
aponsentadorias e pensões.

8) Revisão dos parâmetros para organi
zação de sistemas próprios de previdência
previstos na Lei nll 9.717/98.

9) Não aprovação da atual proposta
chamada de "Lei de Responsabilidade Fis
cal", elaborada segundo o código de trans
parência do FMI, que fere a autonomia dos
entes da Federação.

10) Reversão dos cortes no Orçamento
da União que atingiram principalmente a
área social, retomando a destinação de re
cursos para a saúde, educação, assistência
social e geração de emprego e renda.

11) Alterações na política econômica
do Governo Federal, buscando a geração de
emprego e renda, principalmente por meio
da redução da taxa de juros e do incentivo à
indústria nacional.

12) Manutenção da representação polí
tica conquistada pela população na Constitui
ção Federal de 1988, na Reforma política,
garantindo ampla organização partidária.

Os presentes nesta reunião de Brasília propõem
a mobilização de todos os governadores e prefeitos em
defesa desta pauta e dirigem-se aos deputados e se
nadores conclamando-os à formação de uma Frente
Parlamentar em Defesa do Pacto Federativo.

A União ampliou suas receitas mediante o au
mento de aliquotas e da criação de novos tributos.
Essas alterações se deram, fundamentalmente, com
tributos cujos recursos não são compartilhados com as
demais esferas da Federação e são cumulativos, one
rando sobremaneira o processo produtivo. Em 1998, a
arrecadação de PIS, Cofins e CPMF foi de R$34,3 bi
lhões, ou 3,79% do PIB, sendo que antes da Constitui
ção de 1988 essas contribuições representavam cerca
de 1%do PIB.

Como resultado das reformas pós-Constituição
de 1988, a participação dos entes da Federação na re
ceita disponível foi alterada. Enquanto a parcela da
União passou de 54,6% em 1991 para 56,3% em 1997
a participação de estados e municípios caiu de 45,4%
para 43,7% no mesmo período.

Paralelamente, a política econômica federal im
plementou profundos cortes no Orçamento da União,
gerando graves prejuízos principalmente para as áreas
sociais. Isto representou um agravamento na desrespon
sabilização da União com os serviços públicos e, conse
qüentemente, um aumento dademandasocial no âmbito
estadual e municipal. Esta demanda ampliou-se ainda
mais com o quadro recessivo implantado pela política
econômica federal. Assim, estados e municípios vê
em-se cada vez mais impossibilitados de atender as
crescentes demandas por serviços públicos sociais e de
estimular a geração de emprego e renda.

A partir disso propomos: .

1} Fim das perdas dos estados e muni
cípios com o FEF e o ressarcimento integral
das perdas já ocorridas desde a sua criação
sob a forma de FSE.

2) Ressarcimento Integral a estados e
municípios das perdas já ocorridas em de
corrência da Lei Kandir e a constituição de
um mecanismo de ressarcimento permanen
te e integral.

3) Nova estrutura tributária que fortale
ça a autonomia dos estados e municípios
mediante a manutenção e ampliação de sua
responsabilidade tributária, sem prejuízo das
transferências constitucionais.

4) Garantia de partilha com estados e
municípios da receita de todos os tributos e
contribuições criados pela União.

5) Imediata renegociação das dívidas
mobiliária e fundadas estaduais e municipais,
buscando diminuir a taxa de juros e o com
prometimento da receita com essas despe
sas, garantir o acerto de contas com a
União, retirar termos que ferem a autonomia

Olívio Dutra
Gov. Rio Grande do Sul

Ronaldo Lessa
Gov. Alagoas
João Capeberibe
Gov.Amapá
José Orcírio(Zeca do PT}
Gov. Mato Grosso do' Sul

Célio de Castro
FNP - Pret. Belo Horizon-te

Paulo Ziulkoski
Conf. Na::iooaI de M.nicfpi-os

Gílson Menezes
ABRAP - Pref. Diadema

Raul Pont
FNP SUI- Pref. PatoAIege
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A mentira:
O PT disse que os homicídios aumentaram 50%

no Distrito Federal, durante o Governo Roriz.

A verdade:
No governo do PT a violência e a criminalidade

cresceram brutalmente, porque a segurança pública
não era prioridade. Agora que o governo Roriz come
çou a colocar ordem na casa eles inventam números
para confundir a opinião pública. Mas a verdade é:

• De janeiro a abril de 98, durante o governo Cris
tovam, houve 90 assassinatos. No mesmo período de
99, os homicfdios caíram para 84.

Durante o discurso da Sr' TeIma de
Souza, o Sr. Gonzaga Patriota, 49 Suplente
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Caio Riela, § 22 do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Concedo a
palavra ao Deputado Ricardo Noronha.

OSR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro nos Ana
is desta Casa matérias publicadas no Jornal da Ver·
dade, do dia 2 de junho de 1999, informativo do nos
so Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PMDB.

INFORMATIVO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

HONESTAMENTE: O PT MENTE

O PT não usou o horário gratuito na TV para di
zer o que pensa e o que propõe.

Usou a televisão para mentir. E para atacar o go
verno Roriz.

Fez o absurdo de querer comparar um governo
de 4 anos, com um de 4 meses.

Mas o tiro saiu pela culatra. Em muitas áreas, o
governo Roriz já fez, em 4 meses, o que o PT não fez
em quatro anos..

Veja neste jornal como o PT mentiu, as tristes
verdades que escondeu e o que não teve interesse em
contar.

Você vai entender porque o PT do Distrito Fede
ral está começando a ser conhecido pelo nome de Par
tido da Mentira.

O PT MENTIU SOBRE CRIMES

Kátia Bom
Pref. Maceió
Rui Born
ABM

Mario Bertani
Fenama-Pref.Espumoso

• Os crimes violentos vêm diminuindo no gover
no Roriz. Foram menos 4,5% homicídios, menos 5,3%
tentativas de homicídio, menos 22% de estupros, me
nos 27% de assaltos a postos de gasolina: .

Veja porque os crimes estão diminuindo:
• O governo lançou o programa Segurança sem

Tolerância.
• Aumentou o número de policiais nas ruas de

2.300 para 5 mil.
• Contratou 865 policiais civis, 2 mil policiais mili

tares e 900 bombeiros.
• Trouxe a Rocan e as duplas Cosme e Damião

de volta às ruas.
• Criou o programa segurança nas quadras, em

parceria com os moradores.
• Quase dobrou a frota de carros: de 150 para

275.
• O GDF saiu na frente de outros governos proi

bindo a venda de armas de fogo e fazendo campanha
de desarmanento.

• Aumentou o combate às drogas e às gangues
do crime organizado.

• Com o Disque Denúncia (346-4446), recebeu
mais de 1.700 ligações e solucionou inúmeros casos.

O PT MENTIU SOBRE O TRÂNSITO

A mentira:
O PT diz que o número de acidentes no trânsito

está aumentando no governo Roriz.

A verdade:
Foram 53 mortes no trânsito no periodo de mar

ço eabril de 98, enquanto no mesmo período de 99, fo
ram 44. Há, portanto, uma tendência de redução do
número de mortes, por conta das ações rigorosas que
o governo Roriz está adotando.

Veja o que foi e o que está sendo feito para dimi
nuir a violência no trânsito:

• Pintura de 600 faixas de pedestres no DF, que
tinham sido cobertas pelo "asfalto eleitoral" de Cristo
vamo

• Devolução e anulação de todas as multas co
bradas irregularmente no governo do PT e de Cristo
vam por pardais e barreiras eletrônicas.

• Abertura das oito passagens subterrâneas sob
o Eixão Norte, que irão oferecer uma opção de traves
sia segura na área.

• Aumento do número de blitz.
• Reforço na fiscalização dos "pontos negros",

onde ocorrem mais acidentes.
• Aquisição de mais viaturas parao Detran epara

o DER.
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• Nova sinalização ao longo da avenida W3.
• Aquisição de mais de 25 mil "bafômetros", usa

dos para educar o motorista e impedi-lo de dirigir alco
olizado.

• Instalação da primeira de uma série de faixas
de pedestres reforçada com iluminação especial.

O PT MENTIU SOBRE A SAÚDE

A mentira:
O PT disse que quando extinguiu o Saúde em

Casa, o Governo do Distrito Federal acabou também
com o atendimento domiciliar.

A verdade:
O atendimento domiciliar não só continuou,

como melhorou, e muito. O governo acabou com o Sa~

úde em Casa porque era totalmente irregular e preci
sava ser moralizado. Médicos do programa recebiam
três vezes mais do que os médicos da Fundação Hos
pitalar. Os coordenadores agiam da forma que queri
am, sem prestar contas dos gastos que faziam. O povo
reclamava do despreparo da maioria do pessoal con
tratado. E, para completar, os custos eram exagerada
mente altos em comparação com os benefícios. O pro
grama Saúde em Casa era, na verdade, um cabide de
empregos para os simpatizantes do PT.

Nasce o Saúde da Família
Roriz criou o Saúde da Família. Agentes, enfer

meiros e médicos vão às casas das pessoas carentes
e resolvem de fato os problemas de saúde - para isso
são treinados - e não apenas encaminham os doentes
para os hospitais, como o PT fazia.

O Saúde da Família acabou com as injustiças sa
lariais. Eo funcionalismo voltou a ter motivação para o
trabalho, o que resulta em melhor atendimento e mais
atenção com os doentes.

ARLETE TAMBÉM CRITICAVA O
SAÚDE EM CASA

Se alguém tem dúvida se o Saúde em Casa
prestava, ou não, é só ler a opinião de Arlete Sampaio,
ex-vice-governadora de Cristovam. O que ela achava
do programa está escrito com todas as letras no jornal
"Acorda, Doutor", do Sindicato dos Médicos, nQ 2 de ju
lho de 1998. Leia com a gente:

A vice-governadora critica também o processo
de contratação e o salário dos médicos do Saúde em
Casa. Para ela, esses médicos deveriam ser incorpo
rados ao processo normal de contratação de profissio
nais de saúde.

A DrB Arlete considera que se o médico contrata
do pelo programa ganha R$4 mil por mês para dar
tempo integral e dedicação exclusiva, o mesmo deve-

ria ser oferecido aos profissionais de saúde da rede. E
completa: "Não pode cobrir apenas o Paranoá, parte
de Samambaia, parte não sei de onde. Se é para ter
um programa desse tipo, incorporàdo ao sistema, ele
tem que ser universalizado".

Dizem que uma vez por dia até os relógios para
dos falam a verdade. No dia de entrevista ao "Acorda,
Doutor", deve ter chegado a hora da Arlete.

MAIS SAÚDE

Veja o que Roriz está fazendo
para melhorar a saúde no DF

• Contratação de médicos, enferm.eiras e auxilia
res para o programa Saúde da Família; para atender a
70 mil famílias carentes no Distrito Federal.

• Abertura de concurso público para a contrata
ção de profissionais de saúde.

• Reaparelhamento da rede hospitalar.
• Regularização do· estoque de medicamentos

nos hospitais públicos.
• Reformas urgentes em obras entregues como

acabadas, mas sem condições de uso pelas unidades
da rede.

• Início do programa de distribuição de leite e pão
para fam í1ias carentes.

CADÊ O DINHEIRO DO POVO, CRISTOVAM?

Existem muitas histórias de corrupção e de falca
truas do PT, que o partidoo - claro - não quis mostrar
na TV. Três destas histórias reais estão contadas aqui.
Elas destróem a imagem de honestidade que o PT,
com o gasto de milhões em propaganda, pretendeu
criar:

QUADRILHA PETISTA ASSALTA BRB

O Banco de Brasília (BRB) sofreu um verdadeiro
assalto durante o governo petista de Cristovam Buar
que. Apenas duas campanhas de propaganda milioná
rias, patrocinadas pelo banco no ano passado, causa
ram um rombo de mais de R$1,3 milhão aos cofres pú~

blicos. E o que é pior: as notas fiscais - falsas - dos
serviços prestados foram emitidas por uma empresa
fantasma de Recife, a Som Maior Ltda. - O endereço
fornecido pela empresa não existe, o CGC pertence a
uma outra empresa localizada em Taubaté (SP) e a
inscrição municipal pertence a um motorista autôno
mo.

As campanhas foram planejadas pela agência
de propaganda Makplan, também de Recife, para .Q .

Crédito Pessoal BRB e Cartão BRB Visa Fácil. Uma,
no valor de R$655.500,00 e outra de R$718.750,00. O
preço, superfaturado, de um comercial de TV de 30"
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daria até para produzir um filme de longa metragem
com atores globais. Ou para adquirir centenas de ces
tas básicas para as famílias carentes. E o que é pior:
ninguém sabe se as exibições previstas no rádio e na
TV foram realmente executadas.

SindiCância apurou que o Departamentoo de
Marketing do banco questionou o valor da campanha,
na época, mas a Presid-encia bateu o pé e decidiu jo
gar o dinheiro do povo fora. Ou melhor, direto para o
bolso da quadrilha que assaltou o GDF na gestão pas
sada.

GRAN CIRCO FAZ A
FELICIDADE DE POUCOS

Um exemplo do mau uso de recursos públicos
pelo governo petista envolveu a Fundação Educacio
nal, no apagar das luzes do governo Cristovam Buar
que. Em setembro do ano passado a Fundação contra
tou a empresa Rispoli Andrade - Produção de Espetá
culos Ltda. para uma série de apresentações nas esco
las públicas sobre temas relacionados ao combate à vi
olência e à drogas, à cidadania e programas de saúde,
dentro do programa "Gran Circo Felicidade".

Só que das 300 apresentações contratadas, ao
preço de R$375 mil, aconteceram apenas 95, mesmo
assim ainda sob suspeitas. É que nos relatórios enviados
pelas escolas constatou-se um absurdo: em um único
dia foram realizadas 12 apresentações, em várias cida
des do DF, o que é humanamente impossível. Mesmo
não cumprindo o número de apresentações contratadas,
a empresa recebeu o valor integral acertado, lesando os
cofres públicos. Mas o govemo petista nada fez.

O "Gran Circo Felicidade" só trouxe felicidade
para os donos da empresa contratada, que recebeu o
dinheiro na íntegra sem apresentar os shows, e para
os caciques petistas, que estão rindo de toda a popula
ção brasiliense. Mas a Justiça promete acabar com
esta palhaçada.

PESQUI~A DE R$2 MILHÕES
FOI PAGA PELO POVO

Um rombo de quase R$2 milhões envolve a Se
cretaria de Comunicação Social do governo petista e a
empresa de telemarketing Sunset - Sistemas de Mar
keting Ltda. com sede em Cotia (SP). Por intermédio
da Atual Propaganda, a empresa recebeu a bagatela
de R$1 ,9 milhão para desenvolver pesquisas por tele
fone junto à opinião pública, para medira popularidade
do ex-governador Cristovam Buarque.

Acontece que as pesquisas ficaram só no papel,
enquanto o dinheiro foi pago de forma integral à Sun
set. Entretanto, nenhum relatório de serviços. A pedido
do atual governador, o Tribunal de Contas iniciou uma

auditoria especial nos contratos da Secretaria de Co
municação do governo Cristovam e descobriu uma sé
rie de irregularidades envolvendo o contrato com em
presa Sunset. A empresa foi constituída em julho de
1996, com capital de R$10 mil dividido igualmente en
tre os sócios Carlos Augusto Cappio Guedes Pereira e
Tasso Pimentel Scaff Júnior. Poucos meses depois
eles fecharam o contrato com o GDF para operar
R$1,9 milhão. Além disso, o endereço fornecido é fal
so.

Numa prática que se tornou comum no govemo
petista, a empresa não prestou o serviço contratado,
mas mesmo assim recebeu o dinheiro na íntegra. O Tri
bunal de Contas do DF está no encalço dos larápios.

CRISTOVAM MENTIU
SOBRE EDUCAÇÃO

As mentiras:
O programa do PT disse que a educação melho

rou de 1995 a 1998 no Distrito Federal. E o
ex-governador Cristovam Buarque afirmou que matri
culou todas as crianças em idade escolar.

A verdade:
Em 1998, o MEC mostrou que o ensino básico no

DF se deteriorou. A tal "escola candanga" foi invenção
desastrosa. Os alunos que passaram por ela estão
com dificuldade no prosseguimento dos estudos.

E Cristovam mentiu na TV quando disse que ma
triculou todas as crianças. Ele deixou o governo sem
previsão para matrícula de centenas de alunos no Re
canto das Emas.

O governo Roriz teve de construir uma escola de
emergência no Recanto das Emas. Evem fazendo um
grande esforço para recuperar várias escolas.

RORIZ FEZ E ESTÁ FAZENDO MAIS
PELA eDUCAçÃO

• Fim do tumo da fome, com escola em turnos
normais para todos.

• Construção de 40 salas de aula e reformas de
emergência

• Redução do déficit de professores, com a con
tratação de 1.458 concursados.

• Reforma da tradicional Escola Normal de Brasl-
lia.

• Garantia de carteira de estudante gratuita para
todos os alunos da rede pública.

O PT MENTIU SOBRE AS INVASÕES

Uma palavra que o PT devia ter riscado do dicio
nário do partido é invasão.
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Quando alguém fala em invasão, a primeira coisa
que vem à cabeça é a Polícia de Cristovam a cavalo,
espancando e escoiceando pobres coitados, na Estru
turaI. E repetindo a violência no Recanto das Emas.

Mas o PT voltou ao assunto. Disse que Roriz, é
culpado pelas invpsões de agora. E que está expul
sando os invasores.

É verdade que Roriz está combatendo as inva
sões. Mas de forma ordeira ecom respeito às pessoas.

Uma coisa é desocupar de modo pacífico e sem
violência, como Roriz está fazendo. A outra, é expulsar
com espada e cassetete, como o PT fazia.

Mas ainda: foi o Governo que se preocupou com
as invasões, o que não aconteceu cám o PT.

Foi Roriz que criou uma secretaria só para cuidar
dos problemas de posse e regularização de proprieda
de a Secretaria de Assuntos Fundiários.

NO GOVERNO PT, MORADORES
DISPUTAVAM ÁGUA COM OS CAVALOS

O programa do PT mentiu deslavadamente
quando disse que o governo Cristovam deu água para
todos.

O PT não fez nada para garantir o abastecimento
e a qualidade da água. Os moradores de Samambaia
tinha de disputar a água com os cavalos que vinham
beber nos tambores que abasteciam as famílias.

O mais grave foi a imprevidência de Cristovam.
Se Roriz não agisse agora, em menos de cinco anos a
população do Distrito Federal e do Entorno não teria
água nem para beber.

Mas o governo Roriz agiu rápido. Em parceria
com a União, o governo de Goiás e a iniciativa privada,
Roriz vai construir a barragem de Corumbá IV. Ela ga
rantirá o abastecimento d'água por mais 100 anos, até
o final do século XXI. Além de gerar energia, facilitar a
irrigação e o desenvolvimento do turismo.

Enquanto o PT mente, Roriz cumpre o que pro
mete.

PT DIZ QUE CRIOU EMPREGOS, MAS
DEIXOU 180 MIL DESEMPREGADOS

A maior mentira que o PT tentou pregar no horá
rio eleitoral do TRE foi que tinha criado empregos.

Na verdade, o que Cristovam criou foi o desem
prego.

Quando Cristovam assumiu o governo, o Distrito
Federal tinha 95 mil desempregados. Quando saiu, o
número de pessoas sem emprego tinha subido para
180 mil. Quase o dobro.

Foi no governo do PT que várias empresas dei
xaram Brasília. Elas foram embora para outros esta-

dos, banidas pela perseguição e falta de apoio de um
partido que se diz "socialista" e contra a iniciativa priva
da. Dezenas e dezenas de outras empresas, grandes
e pequenas, que queriam se instalar no Distrito Fede
ral, mudaram de idéia.

Com isso, o povo perdeu os empregos, o gover
no perdeu os impostos e Brasília quase perde a espe
rança.

RORIZ ATRAI INDÚSTRIAS E
CRIA FRENTES DE TRABALHO

O que o PT não contou no programa eleitoral do
partido é que as empresas que tinham deixado o DF
estão voltando. Não contou também que 220 novas
empresas estão querendo se instalar aqui agora.

E não disse para ninguém que Roriz inaugurou o
Pólo JK para abrigar 176 indústrias de grande porte e
está facilitando a venda de lotes para as empresas.

Mas o que o PT fez questão de esconder foi que
Roriz lançou o programa de Frentes de Trabalho e Qu
alificação, e está dando emprego treinando e qualifi
cando 10 mil trabalhadores.

Por mais incrível que pareça, o PT- que diz ser o
partido dos trabalhadores - está contra as frentes de
trabalho e qualificação criadas por Roriz. Deve ser a
primeira vez na história que um partido de trabalhado
res fica contra o trabalhador.

28,86%
QUEM NÃO PAGOU FOI CRISTOVAM

O PT mente quando diz que Roriz não deu os
28,86% de aumento para o funcionalismo. O governo
Roriz concedeu, sim, o reajuste para todos os funcio
nários que no governo Cristovam não tiveram qual
quer aumento. Tudo conforme a lei, e as promessas
de campanha.

O PT esconde que nos quatro anos de seu des
governo não fez nadapara dar aos servidores do GDF
o reajuste de 28,86% que a Justiça concedeu. Pelo
contrário, Cristovam foi até contra. Eos mesmos sindi
calistas que agora mentem para os servidores nada
reclamaram no governo do PT.

Desde março os que trabalham na administração
direta, nas autarquias·e nas fundações estão receben
do os 28,86%, retroativos a janeiro deste ano. Por en
quanto, em forma de abono, que mais tarde será incor
porado definitivamente ao salário. Roriz cumpre a lei.
E cumpre o que promete.

INSTITUTO DO ESCÂNDALO

O PT pensa que engana o povo. Pensa, mas não
engana. Ninguém é bobo. A administração petista à



Chico quer tirar o leite das crianças

O ex-deputado Chico Vigilante, que perdeu a
eleição e não tem mais o que vigiar, deu para implicar
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frente do GDF deixou um rastro de lama. Veja o que com a distribuição de pão e leite que o governo Roriz
o novo governo está descobrindo no Instituto Can- está fazendo. Ele anda dizendo que a maior parte das
dango.. crianças está chorando de barriga cheia.

Sindicância no Instituto Candango de Solidarie- Ainda bem que o povo mandou esse
dade, ainda não divulgada, mostra infindáveis falcatru- ex-deputado do PT para o merecido esquecimento.
as. Escândalos escabrosos da pior qualidade, usando CADÊ O "AEROPORTO"?
o dinheiro do povo.

Os documentos mostram, por exemplo, como o Cristovam fez muita marola com a "reforma" da
PT tentou esconder a roubalheira do dinheiro público. Estação Rodoviária do Plano Piloto, que teria sido feita
Não entregou as contas do Instituto e deu sumiço nos em seu governo. Disse, ele próprio, que agora temos
extratos bancários. uma "rodoviária que parece aeroporto".

O furto foi grotesco. Depois da "inauguração" eleitoreira a obra de fa-
Desapareceram, inexplicavelmente, móveis, chada não resistiu à primeira chuva. Era tudo mentira.

computadores e outros equipamentos. Com isso, foi im- A "grande obra" estava cheia de tapumes e vazamen-
possivel realizar o balanço patrimonial da instituição. tos, mostrando que estava tudo para fazer. Apesar dos

A situação é tão grave que mais de meio milhão 22 milhões de reais gastos na "reforma".
de reais saiu pelo ladrão. Foi "doado" para pessoas e Quando o PT deixou o governo, o "aeroporto" de
empresas fantasmas. Não se sabe quem recebeu e Cristovam não tinha nem escada rolante que funcio-
onde foi parar esse dinheiro. nasse.

Essas doações - para espanto geral- ocorreram, Agora, tem.
por coincidência, exatamente no perlodo em que se re-- Comparação, marota, ess.a que o PT está fazen-
alizaram as eleições no Distrito Federal. Uma grande do. Mostra o que o governo Cristovam teria feito em
transação para tentar eleger o derrotado Cristovam. quatro anos e compara com as realizações de apenas

Numa estranha operação, foram comprados 22 quatro meses do governo Roriz.
computadores e 4 impressoras. Até hoje, contudo, foi Só que o programa de televisão do PT tem tanta
impossivellocalizá-Ios. Sumiram, como também desa- mentira que serviu para mostrar que na verdade o par-
pareceram outros bens móveis e equipamentos. tido fez muito pouco no governo. E deu para ver que

Numa ação criminosa, que o PT condena em em muitos ~mpos, Roriz fez, em quatro meses, mais
seus programas de 1V, foi contratada sem licitação ou que Cristovam em 48 meses.
tomada de preços a empresa Arte Ciência Serviços Ta- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
quigráficos Ltda., para dar cursos de computação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

. Mais de 285 mil reais foram entregues a essa Deputados, estamos apresentando requerimento ao
empresa. Os pagamentos foram feitos de forma irregu- Ministro das Relações Exteriores para que indague do
lar, pois nem nota fiscal válida essa empresa tinha. Governo de Portugal por que tanta perseguição aos
Eram notas "frias" que o PT esquentou. brasileiros. Além do caso dos dentistas brasileiros em

E não foi só isso. Essa mesma empresa vendeu Portugal, agora também os turistas estão apanhando e
para o Instituto Candango 177 cadeiras sem que lhe sendo massacrados naquele pais. Tratamos os portu-
fosse exigida a nota fiscal. Ninguém sabe, até hoje, se gueses tão bem aqui no Brasil! Sempre dispensamos
as tais cadeiras existem. aos portugueses muito respeito e admiração. Por isso

O escândalo vai mais longe: pagamento de funci- queremos informaçOes do Consulado e do Ministério.
onários fantasmas, concessão de vale-transporte a Aqui no Pais vivem milhares de portugueses,
empregados em férias e pagamentos de gratificações permanentemente, trabalhando sob a tutela e amparo
indevidas. Enfim, uma grande ação entre amigos. das leis que dão garantia aos brasileiros. O tratamento

E foi exatamente através do Instituto Candango do povo brasileiro aos portugueses ou povos de qual-
que se montou a farsa do tal de Saúde em Casa. Uma quer outra nação é sempre solicito e respeitoso. No
enganação que o PT inventou para ludibriar o povo e entanto, o mesmo não acontece com os brasileiros
dar dinheiro para seus simpatizantes e protegidos. que procuram trabalhar, ou mesmo os que gastam

PEGA NA MENTIRA seus frágeis reais em terras lusitanas.
O caso dos odontólogos brasileiros em Portugal,

que há anos vêm sofrendo todo tipo de perseguição e
discriminação por parte das autoridades portuguesas,
inclusive com prisões, expulsões e até torturas de toda
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natureza, repetiu-se com os turistas e estudantes per
nambucanos Giovanne Alves, Túlio José e Luiz Antô
nio, que desembarcaram em Lisboa, no dia 23 de
maio, para uma conexão para Frankfurt, Alemanha,
onde foram detidos por oficiais da Po([cia de Imigração
e Fronteiras de Portugal e, em seguida, submetidos a
uma série de interrogatórios e "sermões" humilhantes,
sob alegação de serem brasileiros.

Além de passarem oito horas sem direito a comi
da, água ou telefonemas, foram encarcerados numa
pequena sala junto com mais vinte pessoas e depois
obrigados a embarcar em avião de volta ao Brasil.

Levados para uma sala onde estavam angolanos
e africanos, os brasileiros ouviram toda espécie de gri
tos e desaforos. Esse fato desagradável foi ampla
mente divulgado pela imprensa pernambucana, o que
deixa indignada toda a população daquele Estado.

Esta, Sr. Presidente, não deve ser mais uma de
núncia de maus-tratos por parte das autoridades por
tuguesas contra indefesos brasileiros naquele país.
Por este motivo, requeiro a V. Exa., nos termos regi
mentais, se digne oficiar ao Ministro das Relações
Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, para que tome todas
as providências diplomáticas e necessárias para evitar
que nossos irmãos brasileiros continuem sofrendo dis
criminações, inclusive sociais, naquele pais irmão.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, utilizo a tribuna para divulgar proposição que
apresentei revogando o inciso VII do art. 295 do Decre
to-Lei n° 3.689 - Código de Processo Penal. Trata-se
de retirar de nossa legislação um privilégio odioso que,
infelizmente, persiste ainda em nossos dias: o direito
que odiplomado em curso superior tem de, quando su
jeito a prisão antes de condenação definitiva, ser reco
lhido a quartéis ou prisão especial.

Na verdade, esse privilégio é bem característico
de uma época em que imperava o coronelismo no Pais
e possuir um diploma de curso superior era motivo su
ficiente para se considerar uma pessoa melhorque ou
tra.

Acredito que semelhante privilégio não se justifi
ca nos dias de hoje, devendo ser mantida a prisão es
pecial para os demais casos enumerados no Código
de Processo Penal, quais sejam Ministros e Governa
dores de Estado, membros do Congresso Nacional, ci
dadãos inscritos no "Livro de Mérito", oficiais das For
ças Armadas e do Corpo de Bombeiros, magistrados,
ministros de confissão religiosa, Ministros do Tribunal
de Contas, cidadãos que já tiverem exercido efetiva
mente a função de jurado, delegados de pO([c1a e os
guardas-civis dos Estados e Territórios.

Por essas razões, conto com o apoio dos ilustres
pares para suprimir semelhante privilégio de nosso or
denamento jurldico, tornando, dessa forma, nossa so
ciedade mais humana e menos elitista.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, recente pesquisa da Fundação Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatlstica -IBGE produziu um
Raio Xdo peso do setor informal na economia nacio
nal, responsável por 25% dos cerca de 52 milhões de
trabalhadores em atividades não agrícolas do Brasil.
Considero que estes números retratam a importância
da atividade informal em nossa realidade social e pen
so que é preciso acelerar a implementação de instru
mentos que auxiliem esses trabalhadores a alcança
rem o status da regularidade, no sentido de que lhes
sejam assegurados os direitos mlnimos previstos em
lei.

A mesma pesquisa do IBGE joga por terra ainda
o mito de que seria o setor informal contribuinte com
mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
A participação desse segmento é de apenas 8% do
PIB brasileiro, ficando clara a participação da econo
mia informal na geração de postos de trabalho, mas
não na formação maciça de divisas e riquezas. Os nú
meros são decorrentes de universo de pesquisa, feita
em outubro de 1997, abrangendo 50 mil domicílios das
áreas urbanas de 753 cidades do Brasil.

A pesquisa, nobres colegas Parlamentares, sina
lizou para a existência de 9,478 milhões de negócios
informais, com faturamento médio mensal de 12,890
bilhões de reais, com cerca de 591 milhões de reais,
tendo sido destinados ao pagamento de salários e en
cargos. Ao todo, segundo o IBGE, o setor emprega
12,870 milhões de pessoas, número equivalente ao
dos trabalhadores da indústria e do setor público so
mados, sendo que, desse total, 34% trabalham no Su
deste do Pais.

Está claro, Sr. Presidente, que o mercado infor
mai passa por um perlodo de saturação, em que se re
duz as expectativas de faturamento, em virtude de
uma conjuntura nacional desfavorável, embora se con
figure o setor, ainda, como uma das poucas alternati
vas de emprego de mão-de-obra. A pesquisa do IBGE,
registra que a economia informal está concentrada na
participação dos autônomos, sendo estes 86% dos
proprietários de pequenos negócios.

Nos 14% restantes, estão abrigados pequenos
empresários, com não mais do que cinco funcionários
sob sua responsabilidade. O comércio é a atividade
predominante da economia informal: representa 26%
dos estabelecimentos e 27% da mão.,de-obra. Cerca
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de 20% das empresas àtuam em serviços pessoais,
domiciliares, de reparação ou diversão (empregados
domésticos não estão incluídos), empregando 18%
dos trabalhadores.

O Instituto também investigou o rendimento de
patrões e empregados informais. Descobriu que a ren
da média dos proprietários era de 565 reais, em outu
bro de 1997. Vale destacar que os autônomos ganha
vam, em média, 457 reais, contra 1.156 reais dos em
pregadores. A situação é pior para os funcionários,
cujo rendimento médio era de 240 reais; subia para
295 reais na Região Sul e caía para 255 reais no Su
deste e 163 reais no Nordeste.

Adespeito dos baixos salários, a economia infor
mai é uma atividade lucrativa e não necessariamente
ilegal. Segundo o IBGE, 93% das empresas tinham,
em 1997, resultado positivo - o lucro médio era de 609
reais. E13%das empresas investigadas eram juridica
mente constituídas. Mais que isso: 7% dos trabalhado
res do setor tinham carteira assinada. No que diz res
peito ao nível de escolaridade, o IBGE constatou que
53% dos trabalhadores sequer completaram o 1Q

Grau.
Queremos que o Governo Federal, Sr. Presiden

te, entenda a relevância do setor informal na composi
ção do cenário econômico nacional e destine ações e
medidas específicas para esse setor, buscando o for
talecimento de suas atividades em reconhecimento à
ampla massa de trabalhadores que ocupa, dando-lhe
perspectivas, ainda que não as ideais.

A pesquisa do IBGE, divulgada pela imprensa
nacional, deixa explícito ainda as enormes dificulda
des enfrentadas por empresários do setor. Uma das
maiores é a que diz respeito à obtenção de crédito.
Nos três meses anteriores às entrevistas, somente 5%
das empresas informais tomaram dinheiro empresta
do, sendo que desse volume 32% recorreram a ami
{los e parentes e 42% a bancos privados ou públicos.
Epreciso a adoção de linhas de crédito especiais para
o setor, que possibilitem a formalização dos negócios
existentes como também ganhos na abertura de novas
vagas.

Quero finalizar este meu pronunciamento, Sr.
Presidente, rogando ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que identifique nos dados do IBGE moti
vos suficientes, acredito, para a estruturação de um
programa de ação que conceda ao setor informal con
dições de crescimento, de regularização de suas ativi
dades, com geração de riquezas para o País e amplia
ção de postos de trabalho disponíveis.

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

o SR. SERAFIM VENZON (pOr - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tramita no Congresso Nacional projeto de
lei que trata da reforma da Previdência Social.

A átuallegislação, no tocante às relações de tra
balho na zona rural, equipara os trabalhadores rurais
aos urbanos. Não obstante, o trabalho na agricultura
tem características próprias, reguladas mais pelo tipo
de atividade, pelas inconstâncias climáticas e até pe
los elementos topográficos e pouco ou quase nada
pelo relógio.

Expressivo número de agricultores labutam em
pequenas propriedades rurais com área de até 25 hec
tares.

Determinadas atividades agrícolas são desen
volvidas em períodos intercalados elou por poucas ho
ras semanais ou diárias, característica que impõe a
necessidade de distinção nos regimes de vinculação
trabalhista. Por outro lado, intempéries obrigam o agri
cultor a alterar a hora ou dia de trabalho, no momento
em que aconteçam, sem prévio aviso.

A legislação atual e a burocracia dificultam e ini
bem os proprietários rurais de contratarem trabalhado
res. A desburocratização, em contrapartida, incentiva
él contratação, inclusive de mão-de-obra não qualifica
da.

É corrente a convicção de que, com a simplifica
ção das relações de trabalho entre proprietários e tra
balhadores rurais, a atual mão-de-obra ociosa terá
oportunidade de serviço, fato esse que propiciará:

1- amanutenção do trabalhador rural no seu há
bitat original, inibindo ou estancando amigração rural;

2 - o incremento da produção e a melhoria dos
níveis de produtividade;

3 - a diminuição concreta do êxodo rural.
Considerando que as cidades estão se favelizan

do e que a indústria e o comércio, em conseqüência da
automatização e de outros avanços tecnológicos, têm
diminüído as vagas de trabalho, a redução ou o estan
camento do êxodo rural é condição imperativa.

Aliás, é socialmente mais justo um trabalho com
dignidade no meio rural do que a promiscuidade das
favelas e o subemprego urbano, pois o trabalho agrí
cola, quase sempre árduo, no geral é o único em con
dições de absorver o contingente de desamparados e
desprotegidos.

Desta forma, com simplificação das relações de
emprego, os agricultores, sem o império da burocracia
existente, terão condições de abrir milhares de vagas
de trabalho.
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As exigências legais para propiciar as vagas de
serviços devem ser simples e objetivas. Simplificar não
é desproteger o trabalhador.

Mão-de-obra ocupada é mais qualidade de vida
e menos delinqüência. Agricultura forte é progresso
certo. Por isso, estou apresentando sugestão de proje
to para flexibilização da legislação.

Muito obrigado.
O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSOB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, existe no nordestino um espírito de
trabalho que vem se desenvolvendo através do tempo.
Na realidade, desde que a economia açucareira per
deu a sua hegemonia, temos lutado e trabalhado muito
no sentido de crescer sempre, apesar dos obstáculos
naturais e dos artificiais criados pela incompreensão.

Marchando lado a lado com o flagelo da seca,
nossas atividades crescem e se afirmam, criam e mo
vimentam riquezas. Tudo isso limitado pelas circuns
tâncias adversas, pela má vontade e pela miopia social
sempre presentes na história socioeconômica e políti
ca do nosso País.

Agora mesmo registramos um fato que é modes
to certamente dentro dos horizontes do universo artís
tico brasileiro, mas emblemático para o Nordeste. Foi
inaugurada no Ceará, exatamente na cidade de Cau
caia, na Região Metropolitana de Fortaleza, uma fábri
ca replicadora de CO.

Tendo investido 25 milhões de dólares e ocupa
do uma área de 10 mil metros quadrados, a CO+ pro
grama produzir 21 milhões de CO por ano, com fatura
mento previsto de 1,5 milhão de reais por mês. A uni
dade recém-inaugurada é, no seu ramo, a mais mo
derna do Brasil.

Em termos de produtividade, a nova fábrica pode
lançar um compact disc a cada 3,7 segundos, supe
rando a média do setor que é de uma unidade a cada
quatro segundos.

Registro o fato, para conhecimento da Casa, cer
to de que ele é apenas o primeiro passo do Nordeste
na conquista de um lugar de destaque nos negócios de
produção artística.

Numa região rica de movimentos e de afirma
ções artísticas, aberta principalmente no que se refere
aos ritmos musicais, a fábri,ca da CO+ é muito
bem-vinda.

É a afirmação de que o Nordeste abre mais uma
frente de luta e pretende palmilhar, também nesse
segmento, uma estrada de vitórias, cheia de obstácu
los, mas de realizações maiores.

Credite-se, por lIma questão de justiça,. ao Go
verno lasso Jereissati mais esse empreendimento

que se fixa no Ceará. Na realidade, a política de atra
ção de empresas posta em prática pelo Poder Público
Estadual é responsável pela instalação dessa indústria
.e de tantas outras. Basta citar, como exemplo, da ação
governamental, entre outras as presenças da Compa
nhia Siderúrgica do Ceará, da refinaria de petróleo e
do complexo portuário do Pecém.

E assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o nordestino do Ceará vai abrindo novas fronteiras de
trabalho e de progresso, vencendo pela pertinácia e
pelo espírito de luta.

O SR. EURípEDES MIRANDA (POT .... 'AO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a conversa entre o Presidente Fer
nando Henrique com o argentino Carlos Menem sobre
a instituição de uma moeda única para o Mercosul é a
evidência mais aguda de que ambos os governantes já
não têm nada a dizer a seus governados. FHC e Me
nem lembram tragicamente a orquestra do Titanic, que
toca sem parar enquanto o navio vai a pique.

Os dois correm o risco de entrar para a história
como os Presidentes que minaram as bases políticas
e econômicas do Mercosul. Para nós brasileiros a situ
ação é muito preocupante, até porque o Presidente
Menem está indo embora em dezembro, deixando um
país infelicitado pela recessão e pela desesperança.

Nós já fomos muito enganados com essa história
de moeda estável, que será a solução para todos os
males do Brasil. O que temos hoje é uma moeda nomi
nal que nada traduz em matéria de produção ou rique
za. A deflação indica que as pessoas estão comendo
menos e não que ovírus inflacionário foi extinto. A que
da na renda dos brasileiros é brutal. O desemprego é
uma tragédia nacional tanto aqui como na Argentina. E
os dois Presidentes parecem viver em outro mundo.

A falta de senso de realidade do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso é preocupante, já que é inca
paz até de produzir pseudosfatos dirigidos ao consu
mo da mídia. Com cinco meses do novo mandato, seu
cabedal é feito apenas de escândalo. Até mesmo uma
tal de agenda positiva foi esquecida pelo marketing do
Palácio do Planalto. É profundamente grave ver um
país destas dimensões com um povo tão carente por
produzir, crescer e buscar seu bem-estar sob o co
mando de alguém tão fraco e desligado da realidade.

Uma moeda, seja ela nacional ou de um bloco
econômico, como é o caso do euro na Comunidade
Européia, só tem razão de existir se estiver amparada
na produção e distribuição de riquezas, no desenvolvi
mento da independência financeira, em busca da auto
nomia para realizar investimentos em setores fundá
.mentais que produzam o bem~estar da população.
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Uma moeda para ser manipulada apenas por banquei
ros com a cumplicidade de burocratas agiotas servirá
sempre para corroer a economia popular, deixando a
população cada dia mais pobre.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, gostaríamos de deixar registrado nos Anais desta
Casa artigo intitulado "Direito do Trabalho ameaçado!",
publicado no Boletim do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar - DIAP, que discorre sobre a
ameaça ao Direito do Trabalho com a campanha que
se instalou no País contra a Justiça do Trabalho.

O início dessa campanha aconteceu no Governo
Collor, quando o mesmo promoveu ataques aos servi
dores públicos. O Governo neoliberal de FHC preten
de eliminar a Justiça do Trabalho para logo em segui
da justificar o fim do Direito do Trabalho. Entendemos,
a exemplo do DIAP, que a jurisdição especial da Justi
ça do Trabalho é necessária e ao invés de extinguí-Ia
deveríamos nos preocupar com o seu aperfeiçoamen
to e sua agilização.

Era o que tínhamos a registrar.
Obrigado, Sr. Presidente.

(MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:)

DIREITO DO TRABALHO AMEAÇADO!

Para o DIAP, a campanha contra a Justiça do
Trabalho, que se iniciou com as críticas à representa
ção classista, tem como alvo a extinção do Direito do
Trabalho, o maior sonho do poder econômico. Essa
campanha - tal como a que Collor promoveu contra os
servidores, utilizando-se da figura caricata do marajá
poderá ser vitoriosa, se os setores lúcidos da opinião
pública não denunciarem as reais intenções do gover
no e seus aliados em relação ao único segmento da
justiça que reconhece o empregado como a parte mais
fraca econômica, social e politicamente na relação
com o empregador.

Em lugar de aperfeiçoá-Ia e torná-Ia mais ágil,
como todos defendemos, os neoliberais preferem eli
miná-Ia, para logo em seguida justificar o fim do Direito
do Trabalho. A idéia consiste em transferir para a justi
ça comum as atribuíções atualmente de competência
da justiça do trabalho bem como substituir o Direito do
Trabalho pelo Direito Civil. Enquanto no Direito do Tra
balho há presunção de coração - e quando um direito
do empregado é reduzido ou eliminado, ainda que com
sua concordância, esse ato é nulo de pleno direito - no
Direito Comum a anulação de qualquer acordo ou pac-

to só será possível, mesmo que feito entre desiguais,
se for comprovado vício, fraude ou dolo, o que eviden
temente não será tarefa fácil, especialmente se o pre
judicado for um assalariado.

Há vários indícios e coincidências que sustentam
esta convicção do DIAP. O primeiro é que o setor em
presarial não esconde de ninguém seu interesse nes
sa mudança. O segundo é que o governo, depois que
aprovou a reforma administrativa, por meio da qual
mais de 90% de seus funcionários poderão vir a ser
contratados pela CLT, exceto os incluídos nas chama
das carreiras típicas, passou a defender essa mesma
tese.

E o terceiro, este de origem externa, resulta da
pressão de organismos multilaterais, como o Banco
Mundial, o FMI, a OCDE e a OMC, para adoção dessa
medida no país, sobretudo para evitar futuros passivos
nas empresas que já foram ou serão vendidas ao capi
tal estrangeiro no Brasil.

A prova cabal desta tese, entretanto, veio com a
reportagem de capa da revista Exame, principal por
ta-voz do poder econômico no País, na edição de
maio. Com um fundo preto e letras brancas, a chama
da de primeira página diz "Legislação Trabalhista" 
BASTA!", a revista, ainda na capa, acusa o Direito do
Trabalho de minar a competitividade da economia, de
onerar excessivamente as empresas, de impedir a fle
xibilidade e a criação de emprego e, finalmente, con
cluir que a Justiça do Trabalho só gera injustiças. No
rosário de acusações ao Direito do Trabalho, só falta
pedir o retorno do trabalho escravo como recompensa
pelas perdas empresariais por força da proteção ex
cessiva assegurada ao empregado.

Como se vê, só ingênuos ou mal-intencionados
poderão apoiar campanha contra a Justiça do Traba
lho. Defender mudanças e aperfeiçoamentos sim.
Apoiar sua extinção, jamais. Até porque há um ditado
popular segundo o qual "quando a esquerda e a direita
estão de acordo sobre um tema, alguém está sendo
enganado, e seguramente não é a direita". Esta, que
age pragmaticamente, jamais dá ponto sem nó. Por
tanto, todo cuidado é pouco em relação às propostas
da direita que aparentemente são favoráveis aos assa
lariados.

O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o sonho de uma vida melhor vem se transforman
do em pesadelo para milhares de migrantes que conti
nuam chegando à Capital da República, mas falta em
prego e, em decorrência do alto custo de vida, acabam
fixando residência precariamente no chamado Entor
no de Brasília - ou, como batizou projeto aprovado
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nesta Casa, Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal (RIDE).

Por falta de melhores condições de vida, de in
fra-estrutura urbana e de saneamento, a maioria dos
21 municípios goianos e mineiros que compõem a re
gião acabam se transformando em cida
des-dormitórios, que acolhem durante a noite os traba
lhadores que durante o dia se dirigem para Brasília em
busca do sustento da fam í1ia.

Apenas os dezenove municípios goianos do
Entorno somam mais de 720 mil habitantes, que so
mados com os Municípios de Unaí e Buritis, ambos em
Minas, além de Brasília, chegam a um total de 2,6 mi
lhões de moradores, ócupando uma área de 55 mil qui
lômetros quadrados e registrando uma das maiores ta
xas de crescimento do País.

E o pesadelo está justamente na falta de pers
pectivas futuras para essas milhares de famílias que
migraram para a Capital Federal, alimentando o sonho
de que na Capital da Esperança encontrariam melho
res oportunidades. Só que Brasília, que nasceu de um
sonho ousado e do arrojo de Juscelino Kubitschek
para sediar a Capital da República, não pode ser a re
denção do desemprego.

Éevidente que o objetivo da sua criação era tam
bém desencadear um processo de expansão do cres
cimento para o interior do País, com a criação de nova
fronteira de desenvolvimento. Só que, por falta de uma
política de desenvolvimento para a região Cen
tro-Oeste, a nova Capital passou a atrair correntes mi
gratórias de todo o País. O resultado foi um crescimen
to desordenado do Distrito Federal, a partir de políticas
equivocadas e demagógicas dos últimos governos
que tentaram transformar Brasília num novo eldorado.

Como Capital administrativa, Brasília não teria
como atender toda essa demanda por novos postos de
trabalho, especialmente de mão-de-obra sem qualifi
cação. A conseqüência são os 180 mil desemprega
dos em toda a Região Metropolitana e Entorno sem
perspectivas de conseguir colocação no mercado de
trabalho diante das dificuldades vividas pela economia
local, totalmente dependente do Poder Público. O cus
to de vida elevado e o desemprego acabaram empur
rando os migrantes para os Municípios do Entorno.

Cidades até então desconhecidas nas demais
regiões de Goiás, como Águas Lindas e Novo Gama,
contam hoje com população entre 67 e 80 mil habitan
tes. Sem falar em Municípios como Planaltina de Go
iás, com 64 mil habitantes, Santo Antônio do Desco
berto, com 60 mil, e Valparaíso, com mais de 84 mil.

A Centrais Elétricas de Goiás vem registrando na
região um crescimento da ordem de 25% no número

de novas ligações residenciais, contra uma média de
6% nas demais regiões do Estado. O crescimento de
sordenado contribuiu para que esses Municípios en
frentassem toda sorte de problemas, desde a falta de
moradia, de infra-estrutura urbana, de escolas, postos
de saúde e falta de segurança.

Dos dezenove Municípios goianos, apenas seis
contam com serviços de esgoto. Os demais enfrentam
sérios problemas de falta de saneamento básico. A
maioria é bem servida de abastecimento de água tra
tada, embora em Municípios como Valparaíso, Luziâ
nia e Novo Gama mais da metade dos moradores não
contam com esse serviço, segundo dados da Sanea
go.

Em Águas Lidas, Município emancipado em
1995, a situação é ainda mais crítica. Apesar de contar
com uma população superior a 80 mil pessoas, não
dispõe de serviços de abastecimento de água e de es
goto. Com isso, os moradores têm que recorrer aos ca
minhões-pipa ou comprar água dos vizinhos mais
abastados que dispõem de poços artesianos, gastan
do até 15% do salário mensal com a compra de água.

Além do crescimento desordenado, a região s0

freu também com uma certa orfandade em relação aos
governos de Goiás e do Distrito Federal. Lembrado
apenas durante as eleições, o Entorno de Brasília vi
veu ao longo dos últimos anos relegado à própria sor
te, vendo agravar-se a precariedade dos serviços pú
blicos nas áreas de saúde, educação, transportes pú
blicos, habitação e segurança.

Os moradores trabalham e consomem no Distrito
Federal, mas precisam de moradia e dos serviços pú
blicos patrocinados pelas Prefeituras da região e pelo
Governo de Goiás. O resultado é que todos sentem no
dia-a-dia que nem o Governo goiano nem o de Brasília
vinham dispensando maior atenção aos seus proble
mas. Como Presidente da Celg, sempre tive um cari
nho especial para com esSa região. Tanto que nesses
municípios pode faltar de tudo, menos energia elétrica
na quase totalidade das residências.

Semana passada, o Governador Marconi Perillo
esteve visitando a região, acompanhado pelo Secretá
rio do Entomo, Plínio Araújo, para avaliar pessoalmen
te as carências da população e prometeu colocar os
problemas desses Municípios entre as prioridades do
seu governo.

Como os problemas desses municípjos não di
zem respeito apenas ao Governo de Goiás, é funda
mentai estreitar uma parceria com o Governo do DF e,
principalmente, o Governo Federal, com o apoio das
bancadas nesta Casa, para que possamos ampliar o
volume de recursos destinados a mudar a face cruel
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do Entorno. Afinal, a Capital da República não pode
conviver com um cinturão de miséria creséendo à sua
volta.

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

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, em decorrência da grande concorrência es
trangeira, as instituições bancárias do Brasil estão
reduzindo as margens nas operações de financia
mento. Pela tendência de queda dos juros e pela glo
balização dos mercados, os grandes bancos brasilei
ros estão apreendendo a lição dos seus pares estran
geiros.

No primeiro trimestre deste ano, os spreads [ge
ração de rendas (receita da intermediação financeira di
vidida pelo ativo total, menos as relações interdepen
dências, menos o ativo permanente) dividida pelo custo
da intermediação, despesas da intermediação financei
ra divididas pelo passivo total menos as relações inter
dependências, menos o patrimônio líquido] nos bancos
Bradesco, Itaú, Unibanco e Safra caíram em relação ao
final do ano passado, mas as receitas de crédito mos
traram expansão. Nos dois primeiros bancos, a queda
foi pequena; nos outros, o spread caiu pela metade.

Receita bruta da intermediação financeira (em
milhões):

Banco Múltiplo Consolidado

98* 99* 98* 99*

BRADESCO 694 280 1.17 1.43

Itaú 467 -119 N/d N/d

BANESPA 695 88 N/d N/d

UNIBANCO 416 183 612 46

*Primeiro trimestre Fonte: Economática

Margem líquida (em %)

Bancos 94 95 96 97 98

Público federais 4,9 2,9 1,4 7,3 5,8

Público estaduais 9,1 7,1 5,7 4,2 7,7

Privados nacionais 10,2 7,5 5,4 3,9 4,2

Estrangeiros (filiais) 5,9 6 3,1 1,6 2,6

Privados nacional com controle estrangeiro 13,4 6,3 5,7 5,1 6

Privado nacional com participação estrangeira 9,1 4,3 2,7 4,3 4,2

Sistema bancário 7,3 5,2 4,1 4,2 4

Fonte! BNDES

Spreads menores (1):

BRADESCO ltaú Safra UNIBANCO Real

94 9,95 12,6 5,28 8,93 9,95

95 7,59 6,91 4,25 4,55 8,66

96 5,31 7,4 2,54 8,18 7,04

97 5,17 5,32 3,17 7,2 4,91

98 6,1 6,13 3,19 6,51 5,07

99* 5,03 5,35 1,64 3,18 N/d
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Fonte: Autin Asis * 10 trimestre (1) spread =ge
ração de rendas (receita da intermediação financeira
dividido pelo ativo total, menos as relações interdepen
dências, menos o ativo permanente) dividido pelo cus
to da intermediação (despesas da intermediação fi
nanceira divididas pelo passivo total menos as rela
ções interdependências, menos o patrimônio líquido)

Mesmo descontando o efeito da desvalorização
cambial, as receitas com crédito cresceram bastante
no primeiro trimestre, em relação ao final do ano pas
sado: no Bradesco, o salto foi de 147%, de R$1,7 bi
lhão para R$4,2 bilhões; e no Unibanco, passou de
R$972 milhões para R$1,7 bilhão (mais 75%). E isso
num ambiente de demanda desaquecida.

De acordo com os dados enunciados, fica claro
que as instituições financeiras bem administradas no
Brasil são viáveis, não justificando alguns problemas
por parte delas, divulgado pela imprensa, preocupan
do o mercado financeiro com alarme falso, como se
fosse inviável.

Obviamente que não estamos aprofundando
esta questão neste momento, mas temos a pretensão
de alertar aos colegas Parlamentares e ao próprio Go
verno, dos cuidados que deveremos ter doravante, ob
jetivando regulamentar o novo Sistema Financeiro Na
cional, com critérios justos e coerentes, buscando
sempre a viabilidade das instituições financeiras e ao
mesmo tempo responsabilizar os maus administrado
res, dada a importância para o País da regularidade do
sistema financeiro. Voltaremos a falar deste assunto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLITO MERSS (PT - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o jornal A Notícia publicou nesta semana ex
celente reportagem sobre os reflexos da Lei n2 9.636,
de 1998, lei federal originada de medida provisória do
Presidente FHC que visa regularizar o patrimônio imo
biliário da União. Solicitamos, inclusive, sua inclusão
nos Anais desta Casa. Esta lei, fortuitamente votada
por lideranças numa sessão esvaziada do Congresso
Nacional, vem reproduzindo o pânico e a insegurança
para muitos moradores que adquiriram de longa data
suas propriedades e que agora vêem-se na iminência
de ser obrigados a refazer o pagamento ou, numa hi
pótese pior, ser expulsos de suas moradias. A forma
intempestiva de resolver a bagunça imobiliária da
União, que já vem de séculos, não pode recair sobre
os ombros da cidadania que, em sua maioria, ocupou
áreas e terrenos em face da expansão natural da po
pulação e pela necessidade imperiosa de moradia. O
Governo estima em 3 milhões de imóveis, entre terre
nos na costa e junto a mananciais, além de prédios

que foram abarcados por essa lei. Temos áreas que
vão do Pantanal mato-grossense a ilhas oceânicas e
terrenos de marinha. Uma imensidão de pessoas en
volvidas que caracterizam nitidamente a questão
como um problema social. Por isso, não pode ser re
solvida com a frieza de uma caneta ou a exatidão de
uma máquina de calcular. É preciso que haja flexibili
dade para que sejam encontradas soluções apropria
das, justas e capazes de evitar extremismos, como o
próprio uso da força jurídica ou policial. É preciso anu
lar essa lei e pactuar uma saída de consenso. Em Join
ville, já começaram a ser distribuídos carnês de paga
mento. Parece que a grande ansiedade do Governo
não é regularizar a propriedade, mas fazer caixa para
tapar os imensos rombos da dívida pública. Por isso,
conclamo o Governo Federal para rever o trabalho da
Secretaria de Patrimônio da União, frear seu açoda
mento para cobrar por terrenos de domínio popular de
zenas de anos e entabular negociação que promova
uma nova legislação para a questão. Estamos propon
do, também, audiência pública na Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior para debate com a
SPU sobre os desdobramentos da infeliz Lei n2 9.636,
de 1998.

Épreciso dialogar para que prevaleça a justiça.

(MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:)

Governo estima que existam 3 milhões
de imóveis entre terrenos na costa e
junto a mananciais, além de prédios

Jolnville - Imagine o Pantanal matogrossense
sendo loteado e vendido por imobiliárias, a praia de
Copacabana revendida para novos proprietários ou o
centro de Joinville, próximo ao rio Cachoeira, nas
mãos de particulares, inclusive as ruas e praças. E
tudo isso avalizado pelo governo federal. Pois é mais
ou menos isso que a Lei n2 9.636/98 propõe e que tem
deixado de cabelo em pé proprietários de terrenos em
área de marinha e organizações não-governamentais
brasileiras e até do exterior. "No Pantanal já começou
a demarcação das áreas. A partir da lei, todo o patri
mônio imobiliário da união pode ser negociado", expli
ca Roberto Pugliese, advogado e coordenador do
Instituto de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos
de São Francisco do Sul.

A Lei Federal n2 9.636/98 altera todo o regime de
propriedade e seus desmembramentos de imóveis
pertencentes à União, trazendo reflexos nos interes
ses privados e de seus ocupantes. A Secretaria do Pa
trimônio da União estima que existiam cerca de três
milhões de imóveis, incluindo desde os prédios utiliza-
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dos pelo governo federal ~té os milhares de terrenos
de marinha, ao longo da êostà atlântica brasileira. A
secretaria está realizando um recadastramento dos
imóveis. Pela legislação, quando esses imóveis estão
sendo ocupados por particulares, exige-se que sejam
pagos preços fixados em 5% do valor da avaliação de
imóveis.

Sem o comprovante desses pagamentos, o ocu
pante do imóvel está sujeito à cobrança judicial, com a
inclusão do nome na lista de pessoas física-jurídicas
devedoras ao Poder Público. "A estimativa é de que
sejam três milhões de imóveis, dos quais apenas 500
mil cadastrados. Desses, não se tem certeza se o ca
dastro está perfeito em cerca de cem mil", explicou a
secretária da Administração e Reforma do Estado,
Cláudia Costin. "São 11 cidades em torno de São Pau
lo, por exemplo, que estão em terras da União, em si
tuações em que há interesses dos mais variados e dos
menos legítimos", garantiu a secretaria. "E vamos usar
critérios estritamente técnicos para encontrar soluções
para esses casos".

O domínio de áreas e terrenos da União tem sua
origem no descobrimento do Brasil, quando Pedro
Álvares Cabral tomou posse das terras em nome e
para o domínio do rei de Portugal. Com o passar do
tempo foram sendo transferidas, por meio de doações
em cartas de sesmarias, passando a constituir domí
nio privado. Dessa forma, tanto a propriedade pública
quanto a privada têm a mesma origem. Algumas áre
as, no entanto, permaneceram no domínio público,
caso dos terrenos de marinha e seus acrescidos. O
Estado, sucessor da Coroa, detém a presunção de ser
o dono de qualquer solo. Assim, o particular deve com
provar, mediante título legítimo, com cadeia sucessó
ria, que tenha origem em título outorgado pelo Poder
Público, o desmembramento da gleba que a destacou
do patrimônio público.

Uma determinação do ano 1838 especificou que
33 metros a partir da linha preamar média seria defini
da como terras de marinha. Isso significa dizer que
uma área marginal de rios ou oceanos, pertenceria à
União. Mas muitas dessas áreas estão ocupadas, vira
ram cidades ou mesmos aterros. "A pessoa que não ti
ver respaldo jurídico poderá até perder o imóvel", avi
sou o procurador da República Cláudio Valentim Cris
tani. Muitos proprietários próximos ao rio Cachoeira,
em Joinville, já começaram a receber carnês para pa
gamento. É o caso do psicólogo Osvaldo Antônio de
Souza, 47 anos. Ele terá que pagar R$32 mil para con
tinuar no imóvel que comprou com escritura em 1988.
"Vou ter que comprar novamente meu terreno. A área
vale em torno de R$30 mil", reclamou. É a mesma situ-

ação da maioria dos que vivem próximos de rios ou
oceanos no Brasil.

O SR. ROMEU QUEIROZ (PSDB - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupamos hoje a tribuna desta Gasa do
Congress·o Nacional para prestar, com nossas pala
vras, a homenagem do sentimento de Minas a uma de
suas instituições mais tradicionais e, respeitadas, que
cumpre nesta quarta-feira, dia 9 de junho, 224 anos de
existência.

Esta instituição bicentenária é a histórica corpo·
ração de Tiradentes, sendo o.herói da Inconfidência
Mineira o patrono da Polícia Militar de Minas Gerais,
corporação oficialmente criada no dia 9 de junho de
1775, constituindo a primeira tropa genuinamente mi
neira e nacional no território do Brasil colônia, no pio
neiro regimento regular da cavalaria de Minas.

É uma história, portanto, que acompanha a pró
pria construção da Independência Nacional, afirman
do-se ao lado do Imperador Pedro 1logo após o "Grito
do Ipiranga" e fazendo-se presente em outros episódi
os marcantes da vida nacional. Durante o Segundo
Império, por exemplo, sob a denominação de "Corpo
Policial de Minas", participava, sob o comando do ma
jor Luiz Alves de Lima, mais tarde Duque de Caxias, da
Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul.

Citamos esses acontecimentos históricos, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, para assinalar que a traje
tória institucional da Polícia Militar de Minas Gerais
transcende as fronteiras regionais para colocar-se
como um patrimônio cívico da própria Nação brasileira.

Exatamente por isso, por essa trajetória bissecu
lar a serviço dos interesses de Minas Gerais e do Bra
sil, nós, mineiros, consideramos o aniversário da Polí
cia Militar de nosso Estado como uma data que faz
parte do calendário histórico do nosso Estado e do
nosso País.

Este ano, especialmente, quiseram as circuns
tâncias que a Polícia Militar mineira superasse, em ar
ticulação com as esferas políticas e sociais do Estado,
sem qúalquer interferência externa, os episódios que,
sendo do conhecimento público, afetaram a sua vida
institucional nos últimos dois anos.

Certamente, contribuíram para esse entendi
mento, para esse novo momento, além dos atores di
retamente envolvidos na busca de solução, o peso da
sua história e a sua viva presença na comunidade mi
neira, enaltecida sempre por atos de abnegação e bra·
vura, por uma elevada consciência do seu papel cons
titucional e pela reconhecida competência e capacida
de dos seus quadros profissionais.
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Quem vive em Minas Gerais e convive direta
mente com sua Polícia Militar, com seus oficiais e com
seus praças, compartilha do respeito e da admiração
que todos os mineiros sentimos e manifestamos pelq
corporação de Tiradentes, que continua sendo padrão
de referência no intercâmbio com instituições congê
neres do País e do exterior.

A mesma corporação que, além de abrigar tantas
figuras ilustres da cultura e da vida social de Minas e
do Brasil, como ooficial-médico João Guimarães Rosa
- que fez do regional a expressão mais universal da li
teratura brasileira -, um dia também iria acolher em
seus quadros aquele jovem capitão-médico que se tor
naria símbolo maior e exemplo permanente de uma vi
são grandiosa e moderna desta nação, o estadista de
ontem, de hoje e de sempre - Juscelino Kubitschek
de Oliveira.

Ouvimos, certa vez, uma alta patente da Polícia
Militar mineira, o dileto amigo coronel PM e também
médico Fernando Moratti Moreira, quando se despedia
do serviço ativo na corporação, dizer, com a voz toca
da pela emoção, as vibrantes palavras que r~corda

mos neste instante:

Quem veste esta farda, quem enverga
este uniforme, sente em sua consciência a
responsabilidade de carregar consigo a sim
bólica chama da inconfidência mineira, na
herança de Tiradentes e 'na lealdade que
deve aos valores da independência e da li
berdade.

Que essas palavras traduzam hoje onosso senti
mento de honra e orgulho pela história da Polícia Mili
tar de Minas Gerais, com o nossos melhores votos de
felicidade aos seus valorosos oficiais e praças.

Solicitamos, portanto, que nossa mensagem de
congratulações à Polícia Militar de Minas Gerais seja
transmitida por esta Casa ao Comandante-Geral da
quela corporação, coronel PM Mauro Lúcio'Gontijo,
afirmando que o Brasil, como nação, reconhece e con
serva em sua consciência cívica o compromisso com a
liberdade política e os valores democráticos que norte
iam as diretrizes e ações da Polícia Militar de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, gostaria que a este pronuncia
mento fossem dadas as publicações regimentais.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a política de privatizações do Governo Fer
nando Henrique sempre mereceu o apoio e a aprova
ção do PPB, porque acreditávamos na sua competên
cia, confiávamos em sua capacidade de fiscalização e
regulamentação, no cumprimento das promessas de

que os consumidores, o cidadão, o trabalhador e o
empresário brasileiro não seriam prejudicados.

A realidade, contudo, não tem correspondido
àquelas nossas crenças e esperanças. Ao contrário,
parecem confirmar-se os piores vaticínios da Oposi
ção. O Estado afastou-se de muitos serviços e alienou
grande parte de seu patrimônio, com dois objetivos de
clarados: primeiro, de permitir que o capital privado re
alizasse os investimentos necessários em muitos seto
res da economia, investimentos para os quais não dis
punha de recursos; depois, para dedicar-se inteira
mente ao social - à educação, à saúde, à segurança
pública.

Oque se tem observado, contudo, é o oposto. De
um lado, aqueles serviços a que os empresários priva
dos se deveriam dedicar com mais competência do
que o Estado, em que deveriam realizar aportes maci
ços de novos recursos, para melhorar a qualidade,
ampliar e baratear o atendimento aos usuários, ape
nas estão-se tornando mais caros, enquanto não se
podem observar quaisquer melhoras com relação
àquilo de que se dispunha no tempo da estatização.

Os recursos colhidos com as privatizações, de
outra parte, não reverteram em melhora na educação,
na saúde ou na segurança, como prometido, mas pa
recem ter sido consumidos na fogueira insana dos ju
ros.

O caso das concessões de estradas é paradig
mático. As promessas foram muitas: recuperação e
ampliação da malha, criação de serviços em nível de
Primeiro Mundo, mais segurança, mais fiscalização,
mais sinalização e um rosário infinito de boas inten
ções.

O concessionário, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é, antes de tudo, um empresário. Sua ten
dência natural é a de maximizar o lucro. Cabe ao Po
der Público concedente providenciar para que cumpra
seus deveres, garantir que satisfaça o que prometeu,
quando adquiriu a concessão. Cabe ao Estado regula
mentar, fiscalizar e punir quem não esteja correspon
dendo às obrigações que assumiu.

Já tive oportunidade de registrar aqui o caso de
Teresópolis, no Rio de Janeiro, Município que foi arbi
trariamente dividido em dois por um posto de pedágio
da CRT - Concessionária Rio-Teresópolis -, criando
transtornos infinitos para a população e atingindo gra
vemente a economia local.

O Ministério dos Transportes e o ONER, em con
junto com a CRT, deram um dos maiores exemplos de
inépcia de que se tem notícia neste Governo: decidi
ram simplesmente dividir um Município ao meio, iso
lando vários bairros do centro da cidade. Sem qual-
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quer critério técnieo razoável, contrariando os mais
elementares princípios da lógica, passou-se a cobrar
pedágio de uma parte dos moradores da cidade, quan
do se deslocam de casa para o trabalho, para a escola
ou para o mercado. O desespero e a revolta da comu
nidade contra essa decisão estapafúrdia refletem-se
na verdadeira revolução que tomou conta da cidade, li
derada pelo movimento popular "Não ao Pedágio
Km-71".

É um absurdo que o Poder Público Federal con
tribua dessa forma para semear a intranqüilidade no
seio da população. Bastava uma simples consulta à
Prefeitura local, às entidades comunitárias, ou mesmo
ao mais comezinho bom senso, para compreender o
ridículo da medida que adotou.

Como esse bom senso parece faltar aos técnicos
do DNER e da CRT, Sr. Presidente, estou providenci
ando requerimento de informações ao Sr. Ministro dos
T-Fansportes a respeito do assunto, a fim de tentar
compreender os descaminhos que conduziram a uma
decisão de tal forma equivocada e de revertê-Ia o mais
rapidamente possível, inclusive com a indenização
dos prejuízos que possam eventualmente ter aconteci
do.

É triste constatar, no entanto, o cumprimento das
profecias daqueles que eram contra a privatização no
Brasil. É deprimente ver a incompetência desmoralizar
uma política que, ao menos em princípio, mostra-se re
almente a mais adequada, no mundo moderno. Será
que a incúria, a incapacidade do Estado até mesmo no
papel de fiscal e sua inaptidão para controlar o capital
privado hão de fazer malograr mais essa esperança
para o futuro do Brasil?

Acredito que ainda há tempo para consertar esse
quadro. É possível ainda provar à opinião pública que
o gerenciamento de estradas pela iniciativa privada
conforma-se mais aos seus interesses do que a con
centração nas mãos do Estado. Para isso, contudo, é
preciso que o Gove'rno assuma o seu papel; é preciso
que se controle a atuação dos concessionários, que se
1imitem os-preços dos pedágios ao pactuado duran1e o
processo de privatização, que se proíba a multiplica
ção de postos de cobrança e que se estabeleçam re
gras racionais para a sua localização; é preciso que se
instituam metas e que se fiscalize o seu cumprimento;
é preciso, enfim, que o Governo cumpra o seu papel
de governo.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RD
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, iniciaram, na semana passa
da, junto ao Aeroporto Belmont, em Porto Velho, as
obras do Centro Regional de Vigilância do Sistema de

Vigilância da Amazônia, o SIVAM. Trata-se da primei
ra etapa de um complexo sistema que vai interligar
toda a Região Norte do País ao sistema nacional de vi
gilância do tráfego aéreo e servirá, ainda, para um
combate direto ao narcotráfico, a partir da fiscalização
de todos os vôos.

Hoje, Sr. Presidente, o uso indiscriminado de pis
tas clandestinas possibilita que pequenos aviões circu
lem nos céus amazônicos fazendo contrabando e con
duzindo drogas sem que haja qualquer tipo de comba
te a isso. Com a implantação do Sistema Sivam, a
Amazônia terá um rastreamento perfeito de tudo, sa
bendo-se exatamente as rotas e os pousos dos Vôos
clandestinos. Será um enorme avanço não só para a
segurança da aviação comercial como, da mesma for
ma, um ataque direto aos que utilizam a Amazônia
como área de transporte de contrabando e drogas.

As obras do Centro Regional de Vigilância do Si
vam, no Aeroport9 Belmont, ocuparão uma área supe
rior a 12 mil metros quadrados. interligando Porto Ve
lho a outros centros do País, possibilitando o cruza
mento de dados e dando grande segurança ao siste
ma aéreo da região. Os centros regionais, como o que
está sendo construído na Capital de Rondônia, vão
dispor, ainda, de recursos de telecomunicações evisu
alização de dados, sensoriamento remoto por satélite,
vigilância por radar, informações meteorológicas, mo
nitoramento de comunicações e informações gerais
coordenadas com todo o restante do País.

Nesta fase, Sr. Presidente, Sras. e Srs.Deputa
dos, o Centro Regional significará um investimento de
22 milhões de reais. As obras iniciadas agora, nesta
primeira fase do projeto, estarão concluídas até agosto
do ano 2000, dentro do cronograma estabelecido para
a concretização de todo o sistema.

Além dos avanços que significarão na integração
da Amazônia com as demais regiões brasileiras, Sr.
Presidente, para Porto Velho ainda haverá um benefí
cio extra. Ao final do empreendimento, deverão ser ge
rados 350 empregos diretos e indiretos. É, portanto,
um avanço importante para nossa região, que registra
mos com todo nosso aplauso.

Era o que tinha a registrar.
Muito obrigado.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, neste mundo, em que a mídia estam
pa, a cada dia e nas primeiras páginas, os grandes
conflitos entre povos de uma mesma nação, os confli
tos entre nações, as segregações raciais, os desen
tendimentos religiosos e étnicos s"os confrontos ideo
lógicos, tudo isto, de repente, passa a ser secundário,



26894 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1999

diante da grandeza das possibilidades reais de solu
ção, como está ·demonstrado, claramente, pelo exem
plo, pela atitude, pelo heroísmo do maior líder mundial
dos últimos vinte anos, que é Nélson Mandela.

Este meu discurso nada mais é do que a de
monstração viva e clara da grande admiração que te
nho pelo líder negro da África do Sul, Nélson Mandela.
E não poderia me calar, como um admirador sincero,
neste momento histórico especial. Não poderia deixar
de me juntar à alegria do povo sul-africano, como mais
uma voz, com mais um gesto para aplaudir e reveren
ciar esta liderança que não é privativa do povo africa
no, mas é do mundo inteiro. Seria um prejuízo muito
grande privar o mundo deste momento de comunhão,
de uma energia tão positiva, de um desejo tão grande,
para todos os povos, em poder participar deste exem
plo maravilhoso, que há de se espalhar e contaminar o
mundo - como modelos admiráveis de homens públi
cos vocacionados e voltados para solução dos confli
tos de poder.

Administrar uma transição tão difícil como foi o
processo de dominação da minoria branca na África
do Sul, passando para o exercício de uma democracia
verdadeira, onde a maioria negra passou a participar
do poder político e econômico, e, o que é mais impor
tante, sem guerra civil, sem grandes derramamentos
de sangue. Isto tudo foi um cenário diferenciado do
mapa político da África, onde anorma habitual são as
guerras intermináveis entre as etnias, a queda de pre
sidentes e as lutas sem fim pelo poder, ao preço de
muito sofrimento do povo.

Só um líder forte, popular, respeitado, poderia ter
emprestado a sua figura para administrar este proces
so. E agora com o sentimento de dever cumprido e de
ter dado ao mundo esta oportunidade de demonstrar
claramente como as lideranças podem conduzir os
seus povos. Nélson Mandela, amadurecido nas pri
sões, onde aperfeiçoou as suas convicções originais,
chega ao final do seu Governo reconhecido pelas
massas e consegue eleger o seu sucessor, com uma
folgada maioria.

O regime de segregação racial, o chamado
apartheid, vigorou na África do Sul entre 1948 a 1992,
e com as eleições do dia 2 de junho passado e a vitória
do partido socialista Congresso Nacional Africano,
com certeza Thabo Mbeki será eleito Presidente, ten
do a grande responsabilidade de continuar a implanta
ção de uma democracia verdadeira, inclusive dando
oportunidades às minorias de poderem se representar.
Sr. Presidente, está aí a demonstração viva de como
as decisões políticas fortes podem alterar os rumos e
as vidas das pessoas, melhorando-as, promovendo a

distribuição da renda edas oportunidades, justiça igual
para todos, criando alternativas seguras e permitindo a
estabilidade do quadro social, sem a exclusão oficial
de raças, religiões e ideologias.

Sem medo de errar ou ser injusto, coloco Nélson
Mandela como o maior líder político desta geração.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÊNIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, apresentei proposta de emenda à Constituição
Federal buscando instituir o arrendamento compulsó
rio de parte do imóvel rural, ou de conjunto de imóveis
rurais de um mesmo dono, com área superior a 5 mil
hectares.

A minha proposta refere-se a uma inovação de
todo conveniente, permitindo assim o acesso a terra a
milhares de trabalhadores rurais dela excluídos, e por
outro lado vai atingir somente uma pequena parcela de
proprietários rurais, pois é de 0,1% o percentual dos
imóveis rurais no Brasil que têm área superior a 5 mil
hectares.

A minha PEC, que dá nova redação ao art. 186,
instituindo o arrendamento compulsório de, no míni
mo, 10% do imóvel rural, é uma proposta que visa
amenizar um pouco a questão da produção agrícola
em nosso País, dando oportunidade aos trabalhadores
rurais sem terra de produzir e manter com dignidade
os seus familiares, sem violência e sem prejuízo aos
proprietários, pois receberão um valor estipulado por
arrendamento que se caracterizará por um contrato re
munerado.

Espera-se, assim, que possíveis resistências a
esta proposta sejam ínfimas e que, dessa forma, pro
prietários e sem-terra estejam sendo beneficiados mu
tuamente.

O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu e o Deputado Geovan
Freitas fomos designados para representar esta Casa
no Seminário sobre os Sistemas Judiciário e Peniten
ciário Americanos. Agora, encaminhamos à Mesa,
para conhecimento da Casa, o relatório sobre nossas
atividades durante essa semana.

RELATÓRIO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Ofício/IR 01-26/99

Brasília(DF), 9 de junho de 1999

Senhor Presidente,
Temos a satisfação de encaminhar a Vossa

Excelência o Relatório - bem como seus apensos 
fruto do Seminário que eu e o Deputado Geovam Frei
tas participamos na Flórida, EUA, por designação des-
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sa Casa, cujo tema foi "Os Sistemas Judiciário e Peni
tenciário Americanos".

Ao ensejo, renovamos à Vossa Excelência nos
sas cordiais saudações.

Respeitosamente, - Deputado Geovam Freitas
- Deputado lédio Rosa

RELATÓRIO

Jornada sobre os sistemas Judiciário
e Penitenciário Americanos

Perrodo: 23 a 30 de maio de 1999 - Flórida USA
Relatores: Deputado lédio Rosa e Deputado

Geovam Freitas
Designados pela presidência da Câmara estive

mos em Orlando, cidade do Estado da Flórida, EUA,
eu e o Deputado Geovam Freitas, para participar de
uma jornada sobre os sistemas judiciário e penitenciá
rio daquele pars, nos dias 23 a 27 de não p.p.

O encontro constou de quatro conferências:
- A organizaçao do Poder Judiciário nos Estados

Unidos;
- A Politica penitenciária nos Estados Unidos;
- Segurança Pública: o poder de policia do Esta-

do frente aos direitos do cidadão; e
- Admissibilidade dos meios de prova no julga

mento criminal nos Estados Unidos.
E de quatro atividades práticas:
- Assistir e participar de julgamento em Tribunal

Estadual da Flórida;
- Investigaçao Criminal;
- Assistir e participar de julgamento em Tribunal

Federal da Flórida; e
- Prisão privada.
O Seminário teve a participaçao de vários profis

sionais da área jurrdica e de estudantes e foi presidido
pelo Secretário Executivo do Ministério da Justiça 
Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira.

Para ilustrar e enriquecer o nosso Relatório to·
mamas a liberdade de anexar os pareceres de alguns
ilustres participantes, como veremos:

A Justiça Criminal nos Estados Unidos da Améri
ca do Norte: um Paralelismo com a Justiça Brasileira 
Dr. Sérgio Habib - Professor de Direito Penal na Uni
versidade Federal da Bahia e na Unlfaca, membro da
Academia Brasileira de Direito Criminal, da Société
International de Criminologia, mestre em Direito pela
UFBa e advogado criminal.

Journey of Comparative Law: Algumas Impres
sões - Dr. Mário Júlio Pereira da Silva - Advogado,
professor universitário e membro do Conselho Nacio
nal de Politica Criminal e Penitenciária do Ministério da
Justiça.

Journey of Comparative Law - Dr. Licrnio Barbo
sa - Advogado, professor titular da UFG e da UCG, e
Presidente do CNPCP do Ministério da Justiça.

Sobre a Journey of Comparative Law - Sr. Adriel
Reis - Acadêmico de Direito da URCAMP-RS.

Uma viagem Proveitosa - Dr, Diáulas Costa Ri
beiro - Professor de Direito Penal na Universidade Ca
tólica de Brasflia, Pesquisador da Universidade Católi
ca Portuguesa e Promotor de Justiça em Brasflia.

Resumindo, podemos afirmar que comparando
os sistemas encontramos vantagem e desvantagem.
A eleição de jurzes pelo povo não constitui nenhum
avanço, pois entendemos que a provisão dos cargos
através de concurso público é o mais acertado. Portan
to, anda certo o sistema brasileiro.

Quanto ao sistema carcerário, acreditamos ser
possrvel aproveitar a experiência daquele pars quanto
à adoção do presrdio privado, tanto correcional quanto
educacional, como o ,do Lake City por nós visitado,
como também o existente nos Estados do Texas e da
Califórnia, onde os presos trabalham e recebem seus
salários dos próprios diretores privados da penitenciá
ria. Na prisão de Lake C!ty, para criminosos de 19 a 24
"anos, o trabalho consiste apenas na manutenção da
limpeza do presrdio, ficando o apenado com o dever
de estudar.

Visitamos também o Laboratório de Investigaçao
Criminal e constatamos que a politica cientrfica é muito
avançada, funcionando como meio de prova pericial e
documental indispensável à elucidaçao do fato. Pare
ce-nos que no Brasil não há investimentos suficiente
para adoção desse método.

Quanto à prova testemunhal, o pars que visita
mos anda na frente, principalmente com relação à
proteção de testemunhas, programa perfeito que
deve ser aprimorado no Brasil.

No julgamento do Tribunal do Juri que assisti
mos, verificamos que a testemunha era um preso,
que, ao relatar fato ocorrido antes de sua prisão e que
possibilitou a elucidação de um crime, com iss~con

seguiu a redução de sua pena. Esse fato é estranho
ao nosso processo penal.

Interessante relatar a composição da Suprema
Corte do Estado da Flórida.

A mais alta corte da Flórida é a Suprema Corte,
que é composta por sete Jurzes de Apelação, cinco
dos quais representam o número mrnimo para a con
duçao dos trabalhos e quatro o número de votos para
aprovaçao de qualquer matéria. A sede da Suprema
Corte situa-se na cidade de Tallahassee, capital do
Estado da Flórida.
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Para ser nomeado Juiz de Apelação dessa Cor
te o cidadão deve ser eleitor qualificado, residente na
Flórida, e comprovar prática advocatícia no Estado
pelos últimos dez anos.

Por quase toda a história da Flórida os Juízes de
Apelação foram escolhidos pelo povo, em eleição di
reta. A única exceção dar-se-ia quando a vaga ocor
resse no período entre eleições, ocasião na qual o
Governador do Estado indicaria um Juiz de Apelação
Substituto que permaneceria no cargo até a eleição
seguinte.

Mas essa eleição dos Juízes de Apelação con
duziu a muitos problemas. Um deles é que tinham
que trabalhar para levantar fundos de campanha, o
que conseguiam por doação dos próprios advogados
que possuíam interesse nas votações da Suprema
Corte. Por volta de meados da década de 70 o proble
ma tornou-se ainda mais sério após vários juízes te
rem sido condenados por violação da ética.

Em 1971 o Gov. Reubin Askew deu os primeiros
passos para reformar o sistema através da criação do
"processo de seleção por mérito". Por ele o Gov. rece
bia uma lista de candidatos imparcialmente prepara
da e escolhia o nome de sua preferência. Em 1974 o
juiz Bem F. Overton tornou-se o primeiro juiz da Corte
Suprema a ser escolhido por esse método.

Era sabido, no entanto que a mudança deveria
ser mais profunda, uma vez que, indesejavelmente,
os juízes eram submetidos a novas eleições após te
rem assumido as funções. Os esforços para vencer
esse desafio foram conduzidos pelo Gov. Reubin,
pelo Chefe de Justiça Overton e o representante do
Estado Sandy D'Alemberte, atualmente Reitor da
Universidade da Flórida.

Como resultado, os eleitores da Flórida vota
ram, em 1976, pela emenda à Constituição que criou
uma "reserva por mérito" para Juízes de Apelação
que eliminou a maioria dos problemas causados pelo
fato dos juízes concorrerem ao cargo através de elei
ção. Hoje, quando ocorre qualquer vacância de car
go, o Governador escolhe o próximo juiz de Apelação
de uma lista tríplice preparada por uma Comissão Ju
diciária. Quando se expira o tempo de atuação dos
Juízes de Apelação seus nomes são lançados em
uma cédula (nas eleições gerais) para serem votados
na lista de "reserva por mérito", casos eles desejem
permanecer no cargo. Dessa forma foi eliminada a
disputa eleitoral entre Juízes de Apelação e Juízes
comuns, pois o que a cédula contém é a pergunta:

lo

"deve o Juiz de Apelação ser mantido no cargo? Se a
maioria disser não, o Governador indica outro juiz
para preencher a vaga. Este juiz é escolhido da lista

tríplice supramencionada, que é preparada conside
rando-se diversos pretendentes cujas qualificações
são analisadas e seus nomes aprovados pela Comis
são.

Através de votação entre os Juízes de Apela
ção, é eleito um Chefe de Justiça que preside os atos
da Suprema Corte do Estado por períodos de dois
anos. Seu substituto eventual é o Juiz de Apelação
mais velho dentre os restantes.

Por fim, foi válida a nossa experiência. Mas,
confessamos aos colegas que nos sentimos um pou
co inseguros por estarmos em um país que adota a
pena de morte. Sentimo-nos um pouco vítimas de
uma possível injustiça que pudesse nos levar às bar
ras do Tribunal, acusados até de algum crime que pu
desse nos levar ao cadafalso. É horrível a sensação.

Brasília, 9 de junho de 1999. - Deputado Geo
vam Freitas. - Deputado lédio Rosa.

A Justiça Criminal nos Estados Unidos
da América do Norte: um Paralelismo

com" a Justiça Brasileira

Sérgio Habib

Foi extremamente profícuo, sem dúvida, o Cur
so de Direito Comparado que, sob a coordenação da
Consulex, teve lugar na Flórida, na última semana do
mês de maio próximo passado.

Reunidos homogeneamente, os juristas brasile
iros que ali compareceram puderam verificar, in loco,
a estrutura e o funcionamento da Justiça americana
do norte, seus acertos e desacertos, tudo isso dentro
de uma visão comparativa com a forma segundo a
qual se acha organizada a Justiça no Brasil.

Em que pese à grande diferença entre um siste
ma e o outro, já que, em relação ao primeiro, apli
cam-se os princípios do commom law, do direito a.n
glo-saxônico, talvez não fosse tão despropositado es
tabelecer-se um paralelismo entre ambos, até porque
as comparações também podem ser feitas pelas das
semelhanças, e não apenas pelos pontos em comum.

Pois bem. Os julgamentos nos EUA são realiza
dos de acordo com a organização de cada Estado
americano, já que cada Estado-membro possui as
suas cortes com jurisdição criminal e civil, distribuídas
em countyou em district. Essas Cortes possuem entre
outras designações, as seguintes: circuit court,
county court, commom pleas court e superior court.

As superiorcourts (or court whith lhe samejuris
diction) são as Cortes de julgamento com jurisdição
geral para todos os casos. Assim, por exemplo, na
Califórnia, cada county tem uma superior court, sen
do o número de seus juízes fixado pela legislação es-
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tadual, variando, todavia, de acordo com a popula
ção.

. Já as municipal courts, também, na Califórnia,
v.g., têm jurisdição civil para causas com limite em
U$25.000.

As federal courts acham-se disciplinadas no art.
111 da Constituição dos EUA, que também prevê a Su
prema Corte. Destarte, o sistema federal de Cortes
nos EUA acham-se assim organizado: a) a Suprema
Corte dos Estados Unidos, que é, em suma, a instân
cia última da interpretação da lei e da jurisprudência;
b) as United States Circuit Courts of Appeal; c) e as
Federal District Courts, em número aproximado de 92
distritos, sendo que cada Estado-membro dispõe de
um, à exceção de Nova Iorque, do Texas e da Califór
nia, que apresentam quatro.

Existem, ainda, outras Cortes federais especiais
nos EUA criadas pelo Congresso, a saber: "1. United
States Court of Appeals for the Federal Circuit (for
merly U.S. Court of Claims and United States Court of
Customs and Patent AppeaJs); 2. United States Cla
ims Court; 3. United States Court of International Tra
de (formerly the Customs Court); 4. The Tax Court of
the United States (formerly known as United States
Board of Tax Appeals); 5. United States Court of MiIi
tary Appeals; 6. District of Columbia Superior Court
and District of Columbia Court of Appeals, which have
jurisdiction of local district matters; 7. District Bank
ruptcy Courts".

Abaixo da Suprema Corte dos Estados Unidos
que tem competência e autoridade máxima para diri
mir questões relativas à interpretação de lei federal e
ou de matéria constitucional, acham-se as cortes de
apelação (United States courts of appeal) distribuídas
em número de doze, em todo o país, a saber: first 
Maine, New Hampshire, Massachussetts, Rhode
Island, and Puerto Rico; second - Vermont, Connecti
cut, and New York; third - New Jersey, Pennsylvania,
Delawre, and the Virgin Islands; fourth - Maryland,
West Virgínia, Virginia, North Carolina, and South Ca
rolina; fifth - Mississippi, Louisiana, and Texas; sixth
Ohio, Michígan, Kentucky, and Tennessee; seventh
Indiana, lIIinois, and Wisconsin; eight - Minesota,
lowa, Missouri, Arkansas, Nebraska, North Dakota,
and South Dakota; ninth - California, Oregon, Neva
da, Montana, Washington, Idaho, Arizona, Alaska,
Hawaii, territories of Guam, and Norther Mariana
Islands; tenth - Colerado, Wyoming, Utah, Kansas,
Oklahoma and New Mexico; eleventh - Alabama, Ge
orgia an Florida.

A legislação criminal nos EUA classifica os deli
tos, consoante a sua gravidade, em Felony (mais sé-

rio, punido com reclusão em p.anitenciária estadual);
Misdeameanor (menos grave e geralmente punido by
a fine or commitment to a. county iai~. Alguns Esta
dos-membros adotam a pena de mOlte, a exemplo da
Flórida, bem assim a prisão perpétua.

Destaque-se, ainda, a experiência que vem
sendo desenvolvida no campo da privatização dos
presídios.

Na viagem que fizemos, foi-nos propiciado visi
tar (e conhecer) a prisão privada de Salte Lake, dis
tando de Orlando cerca de três horas.

Sem embargo, uma experiência que vem dando
certo, muito embora esteja bem distante da realidade
brasileira.

Sua população carcerária gira em torno de 350
internos, apresentando uma média de idade que varia
entre 19 e 24 anos (idade máxima permitida para ali
estar).

Suas características mais mercantes são a dis
ciplina, a organização, o trabalho, a limpeza. Todos
trabalham e estudam, praticam esportes e fazem cur
so profissionalizante.

O presídio de Salte Lake é administrado pela
empresa CCA - Corrections Corporation of America,
uma das maiores nos EUA, com atuação em vários
estados americanos.

Na verdade, três empresas concorrem entre si
visando à exploração das prisões privadas nos EUA,
a saber: a Corrections Corporation of America, a
Wackenhut Corrections Corporation e a United States
Corrections Corporation, existindo essa espécie de
estabelecimento prisional em i 7 Estados-membros.

Os que defendem a sua existência argumentam
que o seu custo apresenta-se 27% mais barato do
que os estabelecimentos prisionais convencionais,
muito embora duras críticas se abatem sobre elas,
em especial provenientes do American Ba Associati
on (equivalente à nossa OAB).

Não há dúvida de que o governo americano in
veste maciçamente no sistema judiciário. No que se
refere ao sistema criminal, os governos federal e es
taduais dispendem cerca de 100 bilhões de dólares,
anualmente, com policiamento, persecução criminal,
julgamento e punição de delinqüentes, envolvendo
nada menos que dois milhões de pessoas nas ativi
dades relacionadas com a justiça criminal. Nessa ta
refa são envolvidos mais de 23.000 promotores públi
cos, 25.000 advogados, além de aproximadamente
40.000 assessores. assistentes e funcionários.

Não se poderia discorrer :sobre a justiça criminal
nos EUA sem fazer-se referência à Constituição, cu
jos poucos artigos não impedem que seja ela respei-
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tada e acatada por todos, assegurando-se, assim, os
princípios e garantias individuais do cidadão, além de
fortalecer o estado de direito e democracia america
nos.

No particular, vale destacar-se a importância
das 4ª e 5ª emendas.

A 4ª emenda trata dos direitos do povo america
no de estar seguro em suas casas, não sofrendo vio
lações de qualquer espécie, desfrutando de sua pri
vacidade e, inegavelmente, limitando a ingerência do
Estado na vida do cidadão. Costuma-se dizer que a
451 emenda protege pessoas, não lugares.

A 5ª emenda, por seu turno, assegura o direito
de o suspeito não se auto-incriminar; ele tem o direito
constitucional de permanecer calado; a partir do caso
Miranda V. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), o suspeito
de crime deverá ser advertido dos seus direitos de
permanecer em silêncio; de que tudo aquilo que dis
ser poderá ser utilizado contra si na Corte; de que po
derá aconselhar-se com um advogado; em não dis
pondo de condições para contratar um, ser-Ihe-á con
cedido um defensor público. O suspeito, igualmente,
poderá recusar-se a depor, permanecendo em silên
cio, até que se faça presente o seu advogado.

Nos EUA as penas alternativas vêm sendo lar
gamente aplicadas, como um substitutivo à pena pri
vativa de liberdade. Em contrapartida, aplicam-se a
pena de morte e a prisão perpétua, estas duas últi
mas expressamente vedadas pela Constituição brasi
leira. Entre eles, dos 50 estados, 38 admitem pena de
morte.

No que se refere à criminalidade, o preso nos
EUA representa um custo de U$1.560 mensais, en
quanto que, em média, um agente penitenciário per
cebe U$2.130, por mês. As estatísticas referem uma
taxa de reincidência de 32% para os crimes conside
rados mais leves, e de 21 % para aqueles considera
dos mais graves.

A sociedade americana admite que o ônus com
o preso (o custo-benefício) é menor do que a sobre
carga dos prejuízos sociais causados pelos indivídu
os perigosos soltos em meio à comunidade.

Entre as formas alternativas de prisão encon
tra-se a do monitoramento eletrônico, aliás, método
que gerou intensa polêmica até que a Suprema Corte
se pronunciasse decidindo que a sua utilização não
fere os direitos da personalidade.

O instituto do plea bargaining vem sendo muito
utilizado, e talvez, por isso, as penitenciárias america
nas não tenham ainda chegado ao colapso total.

A população carcerária em todo o território ame
ricano é a prova disso. São 1.191.450 reclusos e de-

tentos distribuídos nas prisões estaduais e demais
presídios o que equivale a uma média de 457 presos
por 100.000 habitantes, sendo que a Califórnia e o
Texas lideram essas cifras, em que pese a rígida le
gislação adotada em ambos os estados, destacan
do-se o primeiro deles (a Califórnia) onde prevalece a
Lei dos Três Golpes (The Three Strikes Law), admitin
do a aplicação de pena de 25 anos de prisão perpétua
na hipótese de o réu ser reincidente pela 38 vez.

Por seu turno, Nova Iorque, por adotar o princí
pio das "janelas quebradas" (Broken windows), enca
ra com a mesma seriedade pequenos deli.tos e crimes
graves, admitindo a necessidade da participação co
munitária, patrulhamento intensivo e combate inces
sante aos focos de criminalidade. Segundo Edmundo
Oliveira, o programa de Rodolph Giuliani consegue
ser eficiente, conquanto apresenta o seu "calcanhar
de Aquiles" no aumento da violência policial.

Pelo que se conhece, 11 milhões de pessoas
são presas anualmente nos EUA, sendo dispendidos
U$22.614.000.000 (bilhões) também por ano com o
Sistema Criminal.

São estas algumas conclusões de forma reduzi
da, a que chegamos na Jornada de Direito Compara
do promovida pela Consulex Law Events Institute, em
Orlando, Flórida, sob a competente coordenação de
Luiz Fernando Zakarewicz.

Do evento, lições e lições foram extraídas.

Já não me refiro às lições de Direito, mas às de
vida, pela convivência diurna com magníficos colegas
oriundos dos mais diversos rincões desse Brasil.

Na linha do tempo recolho impressões dos ca
ríssimos Luiz Flávio Borges D'Urso, Emanuel Messi
as Oliveira Cacho, Renato de Mello Jorge Silveira, Di
aulas Costa Ribeiro, Mário Júlio Pereira da Silva,
Antônio Leopoldo Teixeira, Carlos Humberto de Sou
sa, Adriel Reis, Adilson Ramos Júnior, Eduardo Ma
chado Mattar, William Douglas, cujas presenças tanto
abrilhantaram o Encontro de Orlando. Conhecê-los
foi a melhor pesquisa, sabê-los magnânimos a maior
de quantas alegrias pude vivenciar.

E como se não bastasse, outros ilustres compa
nheiros de ideário engrossaram as fileiras daqueles
que o tempo não conseguirá apagar de nossas me
mórias: Junemarie Fernandes de Andrade, Ana Paula
Zakarewicz Poletti, Lívia Ramos, Denise Vince Túlio,
José Ricardo Regueira, lédio Rosa, Geovan Freitas,
Cassandra Costa Félix, Alexandre Poletti, José Tava
res da Silva Neto, Anilcéia Machado, Antônio Renato
Alves Rainha, Milena da Silva Lobo, Murilo de Oliveira
Castro Coelho.
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Porderradeiro, os ~minentes Licínio Barbosa e Paulo
Afonso Martins de Oliveira, Presidente do Conselho Nacio
nal de Política Criminal e VICe-Ministro da Justiça respecti
vamente, a quem rendemos as nossas justas homenagens
pela simplicidade no trato e pela lhaneza com que se relaci
onaram com todo o grupo.
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SÉRGIO HABIB é professor de Direito Penal na
Universidade Federal da Bahia e na Unifacs, membro
da Academia Brasileira de Direito Criminal, da So
ciétê International de Criminologia, mestre em Direito
pela UFBa e advogado criminal.

O SR. ClAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronuncia o
segunte discurso.) - Sr. Presidente, 8r!s e Srs. Deputados,
no últiTlo final de semana, tive a oporl\.Jlidade de visitaroex
tremo sul do Estado da Bahia, a convite do meu conterrâneo
e um dos representantes daquela belíssima região nesta
Casa, Deputado FrancistQnio Pinto, a quem desde já agra
deço pelo hospitalidade e deferência dispensadas a este
Parlamentar.

Na visita ao Município de Medeiros Neto fui con
vidado pelo Governador do Estado, Dr. César Bor
ges, a integrar sua comitiva e participar da inaugura
ção do moderníssimo Terminal Rodoviário da cidade
e da assinatura para abertura da ordem de serviço
para construção da Rodovia BA-290, que interligará a
localidade a Teixeira de Freitas.

Dando continuidade à visita, fomos aos Muni
cípios de Mucuri e Nova Viçosa. Já no outro dia fo
mos a Prado, Alcobaça, Caravelas, Itamaraju e Por
to Seguro.

As atMdades econômicas da região concentram-se
em sua grande maioria na pecuária com atividade agríco
la localizada, destacando-se a cultura do mamão.

A atividade turística apresenta-se como um se
tor importante para o desenvolvimento econômico do
extremo sul devido à beleza cênica de suas praias e
de localidades ecológicas. ,

No início da década de 70, depois de implanta
da a BR·101, cortando o litoral da Bahia de norte a
sul, novos centros urbanos surgiram. A implantação

do complexo da celulose, no Município de Mucuri, e o
fomento do turismo transformaram a região numa das
mais dinâmicas do Estado, passando a apresentar ín
dices elevados de renda e crescimento demográfico
intenso.

O Município de Teixeira de Freitas, situado no
eixo da BR-1 01, beneficiou-se de sua localização es
tratégica, desenvolvendo-se como centro comercial e
de serviços, atendendo à demanda regional.

Em Mucuri, o complexo da celulose já desponta
com uma elevação do produto municipal e intenso
crescimento populacional, com repercussões sobre
os Municípios vizinhos, devido à duplicação da em·
presa Bahia Sul Celulose e à expansão da área plan
tada com eucalipto.

Em Porto Seguro concentram-se as atividades
de turismo e lazer. Nos próximos anos, essas cidades
deverão ter seu crescimento acelerado com a amplia
ção do pólo dos investimentos turísticos.

A região, berço do descobrimento do Brasil, de
verá nos próximos anos atingir o ápice do desenvolvi
mento, haja vista ser composta por solo rico, com
boas terras para o plantio, propício à agropecuária, e
fonte turística imensurável.

A beleza das praias, a hospitalidade e o conforto
oferecidos pelos moradores com certeza resultarão
em benefícios para todos, principalmente porque têm
nesta Casa um representante, Deputado Francistônio
Pinto, que desenvolve um trabalho sério, altruísta e
profícuo para o desenvolvimento da região.

Aliado a tudo isto, ainda há o compromisso do
Governo Estadual, na pessoa do Governador César
Borges, de auxiliar os Governos Municipais com alo
cação de recursos e obras nas áreas de in
fra-estrutura, saneamento, educação, saúde, trans
porte, enfim, de proporcionar, como vem fazendo nas
outras regiões do Estado, melhores condições para o
desenvolvimento e crescimento regional.

Sr. Presidente, estamos próximos de comemo·
rar quinhentos anos do descobrimento do Brasil, e o
berço do seu descobrimento, no extremo sul da Ba
hia, está sendo preparado para receber os visitantes
brasileiros e de todas as partes do mundo, que certa
mente se apaixonarão pela região.

O Município de Porto Seguro, porta de entrada
das caravelas portuguesas, está praticamente pronto
para a grande festa dos quinhentos anos, como tam
bém a encantadora cidade de Caravelas, com a sua
elegância discreta e centenária e seus moradores
gentis e hospitaleiros.

O Prefeito Ubaldino Junior, a quem agradeço a
hospitalidade, em parceria com o Governador César
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Borges, vem envidando todos os esforços para ofere
cer aos visitantes ótimos hotéis, restaurantes, segu
rança, saúde, infra-estrutura e saneamento, além da
beleza natural das praias e do acervo cultural restau
rado e preservado, mantendo viva a história brasileira
desde seu descobrimento.

Sr. Presidente, ao finalizar, quero expressar mi
nha gratidão ao nobre Deputado Francistônio Pinto e
sua esposa Jussara pela oportunidade de conhecer
uma das mais e promissoras regiões do nosso Estado.

Agradeço igualmente aos Prefeitos Wagner Ra
mos, de Teixeira de Freitas; Adalberto Pinto, de Me
deiros Neto; e Milton Borges, de Mucuri. E, ainda, a
toda a população da região sul do Estado da Bahia,
que nos acolheu com alegria e hospitalidade.

Sr. Presidente, peço a V. Exi! que autorize a pu
blicação no programa A Voz do Brasil deste pronun
ciamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, no Piauí, o crime organizado, a presença de
quadrilhas organizadas é uma constante, conforme
comprovei em relatório e dossiê entregue ao Ministro
da Justiça, Dr. Renan Calheiros, ao Secretário Nacio
nal de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Dr.
José Gregori, e ao Presidente da Comissão de Defe
sa dos Direitos Humanos desta Casa, Deputado NiI
mário Miranda, meu companheiro de partido. Quadri
lhas de assalto a banco, narcotráfico, prostituição in
fantil, fraudes públicas, pistolagens, roubos de veícu
los, etc. As provas surgem todos os dias - e encami
nho também às autoridades.

Nesta semana, agiram com destaque na im
prensa quadrilhas de assaltos a banco: assaltaram o
Banco do Brasil, Agência de Simplício Mendes, no
sertão, no último dia 7, com o assassinato do delega
do, subtenente Elói Ferreira Rodrigues, e do doente
mental Raimundo de Souza, quando o socorria. Os
policiais são apenas três, sem viaturas, com armas ul
trapassadas, sem telefone, etc., numa cidade com
agência bancária, agência dos Correios e pólo de
uma região com seis Municípios e 60 mil habitantes,
aproximadamente. Os bandidos, com veículos potentes
e fuzis AR-15, levaram 5 mil reais e o Vice-Prefeito, funci
onário do Banco do Brasil, Cid Araújo Moura Júnior
(PFUPI), como refém. Graças a Deus, soltaram o meu
companheiro bancário com vida. Dois mortos e a popula
ção ainda mais descrente no aparelho do Estado.

Ontem, em Uruçuí, nos cerrados piauienses, a
quadrilha de assaltos a banco - repito: com invejável
organização no Piauí - assaltou novamente o Banco

do Brasil. Fizeram uma família e o vigilante de refém,
soltos, traumatizados, e roubaram 250 mil reais.

Também ontem foi barbaramente assassinado
o engenheiro José Ferreira Castelo Branco,
ex-Diretor da Telepisa que exercia atualmente o car
go de Diretor-administrativo da Telemar Tele Norte
Leste. Assassinado quando fazia cooper no centro de
Teresina. Mais uma vítima da quadrilha da pistola
gem? Vítima como os sete Prefeitos, o jornalista e lí
der das pesquisas.para Deputado Federal na última
eleição, Donizete Adalto (PPS/PI), e tantos outros?

Os jornais focais, Meio Norte, O Dia, Diário do
Povo, publicam todos os dias páginas inteiras sobre
estes crimes.

Os jornais O Globo, Correio Braziliense e ou
tros publicaram esta semana matérias sobre prostitui
ção infantil, com indícios de envolvimento de autori
dades, empresários etc.

Até quando? Até quando, Sr. Governador Mão
Santa? Até quando, Sr. Presidente Fernando Henri
que Cardoso, Sr. Ministro Renan Calheiros?

Vamos esperar a morte de mais quantos?
Bancada do Piauí, não podemos assistir, como

platéia, a esta situação. Queremos uma parceria, apoio,
estrutura, o fim da impunidade no Piauí.

Minha solidariedade às vítimas, aos bancários,
aos familiares dessas pessoas atingidas, agredidas.

O meu compromisso de que vou continuar daqui
e em todo lugar cobrando providências.

A impunidade, como disse o Superintendente
da Polícia Federal Robert Rios Magalhães, "é imoral".
É indecente esta situação.

É preciso haver condições para combater o cri·
me organizado que toma conta do Piauí.

O SR. CORONEL GARCIA (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, quero congratular-me com esta
Casa Legislativa, com o Senado Federal e com o
Executivo, na pessoa do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, pela criação do Ministério da Defesa.

Como ex-integrante do Exército brasileiro, pas
sado recente que tanto me orgulha, fiz questão de
gravar em meu nome político o título de coronel, pois
foi na caserna que aprendi, desde jovem, a entender
a importância de uma força armada no contexto de
um país soberano como o Brasil. E foi naquele ambi
ente, no convívio com representantes da Marinha e
da Aeronáutica, que comecei a sentir a falta de um ór
gão coordenador das ações dos três Ministérios mili
tares. Hoje, amadurecido pela experiência adquirida,
estou convicto de que a criação do Ministério da Defe
sa será muito benéfico para as três Forças, que, ape-
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sar de sempre terem sido conduzidas por competen
tes profissionais, careciam de um elo mais forte que o
Estado-Maior das Forças Armadas, não só para coor
denar as suas ações operacionais, como também
para unificar os seus procedimentos administrativos.

Para que V. Exas possam avaliar o significado
das minhas palavras iniciais, permitam-me citar, por
exemplo, como se processa o mecanismo da defesa
na República Federal da Alemanha, ressaltando ape
nas alguns aspectos importantes. Naquele país o Mi
nistério da Defesa tem como componentes, além da
Marinha, Exército e Aeronáutica, o Serviço Médico e
de Saúde e ainda a Administração, que é toda condu
zida por civis. O Ministro da Defesa ora é um civil, ora
um militar da reserva, normalmente escolhido entre
pessoas que possuam conhecimentos de estratégia
e de administração.

As ações de um tal Ministério da Defesa visam à
conjugação de esforços e à racionalização adminis
trativa, e, a partir daí, as possíveis rivalidades e cor
porativismo existentes são minimizados pela realiza
ção de exercícios militares conjuntos, que evidencia a
importância do papel de cada participante.

Na Alemanha, o ensino nas escolas militares é
comum, embora com partes do currículo diferencia
das; na saúde, os hospitais servem a todos indistinta
mente, e nos centros tecnológicos trabalham repre
sentantes de todas as Forças, perseguindo um único
objetivo.

Sr. Presidente, srSs e Srs. Deputados, não resta
dúvida de que o Ministério da Defesa trará muitos be
nefícios ao nosso País, se nos espelharmos nos mo
delos de vários países que o possuem há muito tem
po, adequando-o à realidade brasileira.

Gostaria, ainda, de ressaltar o papel fundamen
tai do Parlamento alemão no soerguimento de suas
forças armadas no pós-guerra. Foi ali que se originou
a lei regulando normas fundamentais da posição jurí
dica, da conduta, dos direitos e deveres dos seus ci
dadãos em uniforme. O Parlamento alemão, órgão
supremo de controle das forças armadas, encarregou
a comissão parlamentar de defesa a exercer estas
funções de controle e garantir a salvaguarda dos dire
itos fundamentais dos militares.

Como vemos, é vasto o campo de atuação do
Congresso na área da defesa nacional. Por isso seria
importante a nossa participação efetiva na condução
dos projetos militares, particularmente neste momen
to em que é criado o Ministério da Defesa. Agindo as
sim, muitas outras questões de interesse nacional po
deriam ser aprimoradas pela aproximação Congres
so, Ministério da Defesa, Forças Armadas.

Temos certeza, finalmente, de que o Ministro
Elcio Alvares, juntamente com os comandantes da
Marinha, Almirante Sérgio Chagastelles, do Exército,
General Gleuber Vieira, da Aeronáutica, Brigadeiro
Walter Brauer, e o Chefe do Estado-Maior da Defesa,
Brigadeiro Nelson de Souza Taveira, saberão, nesta
fase inicial de implantação do novo Ministério, realizar
esta tarefa com muita sabedoria.

De nossa parte, na Comissão de Defesa da Câ
mara dos Deputados, estaremos sempre dispostos a
apoiar, de maneira transparente e democrática, todas
as ações que envolvam o novo Ministério e as Forças
Armadas, principalmente na elaboração e consecu
ção da Política Nacional de Segurança.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Deputado Caio Riela, fico muito
feliz em vê-lo presidindo esta Casa.

Meu caro Presidente, estou aqui solicitando a V.
Exa que mande inserir nos, Anais desta Casa a Pro
posta do Setor Produtivo para o Plano de Safra de Ve
rão 1999/2000 para a Região Centro-Sul, solicitação
esta feita pela CNA (Confederàção Nacional da Agri
cultura) ao Ministro Francisco Turra, que está tentan
do articular o plano de safra. Esta proposta é de gran
de importância para o nosso País.

PROPOSTA A QUE SE REFERE O
ORADOR

Proposta do Setor Produtivo para
o Plano de Safra de Verão 1999/2000

para a região Centro-Sul

Brasflia, junho de 1999

Apresentação

O presente documento é resultado de um traba
lho conjunto da Comissão Nacional de Cereais, Fi
bras e Oleaginosas da Confederação Nacional da
Agricultura - CNA e da Organização das Cooperati
vas Brasileiras - OCB.

A "Proposta do Setor Produtivo para o Plano de
Safra de Verão 199912000 para a região Centro-Sul"
contou com a participação efetiva das Federações Esta
duais da Agricultura que integram o Sistema CNA e do
Setor Cooperativista representado pela OCB.

A novidade na elaboração da presente proposta
é a participação direta de vários produtores rurais que
puderam externar os seus anseios por meio do "Pro_
jeto Conhecer".

O "Projeto Conhecer" é um canal de comunica
ção entre a CNA e os produtores rurais que podem,
em um curto período de tempo, serem consultados
sobre questões de interesse do setor rural brasileiro.
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losta do Setor Produtivo para o Plano de Safra de Verão 1999/2000para a Região Centro-Sul
dro Resumo das Propostas

.. -
1tos Sistemática Atual Proposta conjunta da CNA e OCB _.
.cesso ao Crédito I) O Governo anunciou na safra passada 1) Disponibilizar R$ 15 bilhões para o custeio da safra; 2) Definir o penhor da

R$ 11,3 bilhões porém liberou apenas R$ safra como garantia do crédito de custeio.
7 bilhões; 2)Exigências hipotecárias de
ativos reais que excedem em 100% o valor
financiado. ._-.

.umento das 1) 25% das rubricas sujeitas ao depósito 1) aumentar a exigibilidade dos recursos obrigatórios para 30%.

.bilidades compulsório são para o crédito rural. - -
~rédito Rotativo I) autorizado apenas para mini e pequenos 1) autorizar para todos os produtores rurais.

Iprodutores.
imites de 1) limitado a R$ 300 mil para o algodão, 1) elevar o limite por cultura para refletir a nova realidade de custo de produção;
Iciamentos R$ 150 mil para arroz, feijão, milho, 2) Estabelecer como limite individual 70% do valor bruto da produção esperaela

mandioca, trigo e sorgo; R$ 100 mil para do produtor; 3) Elevar o limite de soja do Centro-Oeste e estendê-lo para as
soja no Centro-Oeste e R$ 40 mil para demais regiões do País.
demais lavouras -_..

:ncargos 1) 8,75% para o crédito dos recursos 1) 6% para o crédito dos recursos controlados e 3% para o Pronaf.
lceiros controlados e 5,75% para o Pronaf.
~ecursos Externos I) Risco cambial +juros 2) Exigir que o Banco repasse aos produtores os benefícios do hedge para evita,

o risco cambial.
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:os Mínimos de I) Preços mínimo baixos e engessados às I) Fortalecer a PGPM para recomposição dos estoques governamentais; 2)
1 dív(das securitizadas. reajuste dos preços mínimos vinculados à securitização devem ser

/ acompanhados de bônus para evitar correção da dívida; 3) Anunciar Contratos
I de Opções.

trato de opt 1) ahlalmente a soja não é contemplada. 1) estender para a soja.

)SOLO I 1) Vence em 30/06/99 1) prorrogar. í)\t..

goro Agrícola I) Existe apenas o PROAGRO que 1) Incentivar Companhias Seguradoras Privadas para atuar no seguro rural; 2)
garante apenas a parcela financiada do Criar sistema governamental de seguro rural.
custeio.

')eração das 1) Embora tenha acordo do Mercosul, a 1) Cumprir a Resolução GMC 48/96 do Mercosul que permite o livre trânsito d
lções de legislação brasileira interna impede a comercialização de agroquímicos; 2) reduzir para zero o imposto de importaçã(
ímicos importação. de agroquímicos para terceiros mercados.
·lítica para 1) Oligopolização da indústria de I) Reduzir para zero o imposto de importação para terceiros mercados; 2) abrir
antes fertilizantes com preços mais elevados que linha de crédito especial para importação de matérias primas; 3) utilizar

os países concorrentes. ~'lI.'"t 1 tempestivamente a legislação que impede a formação de cartel e coibir as
elevações abusivas de preços.

lportação de 1) Legislação proíbe a importação de 1) Permitir a importação de máquinas usadas; 2) Autorizar o financiamento de
las Usadas máquinas usadas; 2) não existe linha de máquinas e implementos usados no mercado interno.

crédito para o financiamento de máquina
usada no mercado interno.
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Existe a necessidade efetiva de R$15 bilhões
para custear a safra 1999/2000, mas o anúncio de
um volume recorde de crédito para safra terá pouca
eficácia caso não seja viabilizado o retorno dos pro
dutores rurais a uma situação de normalidade, viabi
Iizando o acesso ao crédito junto ao sistema finan
ceiro.

A exigência de garantias reais, excedendo em
muitos casos a 100% do valor financiado, restringiu o
acesso ao ciédito, tendo em vista a indisponibilidade
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Proposta do Setor Produtivo para o Plano de setor .rural supera o de prestação de serviços e o da
Safra de Verão 1999/2000 para a região indústria de transformação em termos de absorção de

Centro-Sul mão..cle-obra. No conceito mais abrangente de agrone
gócio, o setor ?1bsorve 21,1 milhões de pessoas.

No cenário externo, o setor agropecuário, a des
peito do custo Brasil, é o ramo da atividade econômi
ca nacional mais competitiva no comércio exterior. A
agropecuária é o único setor superavitário na corren
te de comércio internacional. No ano passado foram
exportados US$14.9 bilhões e importados US$7.2 bi
lhões, gerando um superávit de US$7.7 bilhões. No
primeiro trimestre deste ano, a despeito da queda de
preços para as principais commodities da pauta de
exportações, a agricultura aumentou 7,47% as ven
das externas enquanto as exportações totais do País
recuaram 10,37%.

Embora a curto prazo o esforço de exportação
esteja limitado pela crise financeira internacional 
que abalou a economia dos países do sudeste asiáti
co e do Leste Europeu desaquecendo a demanda
mundial- o Brasil, a médio e longo prazos, apresenta
condições potenciais para aumentar a sua participa
ção no mercado externo desde que utilize todos os
mecanismos junto à Organização Mundial de Comér
cio - OMC, para evitar que os países desenvolvidos
utilizem o dumping financeiro para deslocar o comér
cio agropecuário brasileiro.

É evidente que mudanças estruturais são es
senciais para propiciar as condições requeridas para
resolver o problema de falta de renda do setor. Toda
via, medidas de curto prazo de medidas de curto pra
zo devem ser tomadas em tempo hábil, para permitir
que os produtores possam tomar a$ decisões de
plantio com conhecimento das regras oficiais que irão
disciplinar o Plano de safra 1999/2000. Nesse senti
do, o setor produtivo apresenta, como sugestão, uma
pauta mínima de instrumentos de política agrícola
para compor o Plano de Safra do Governo para a Sa
fra de Verão 1999/2000, conforme descrito a seguir.

2 - Propostas do Setor Produtivo
2.1 - Acesso ao Crédito

1 - Introdução

O cenário interno da agricultura, na safra em
curso, está sendo marcado pela estagnação do va
lor bruto da produção para o conjunto dos vinte prin
cipais produtos agrícolas, o que limita a capacidade
de autofinanciamento dos produtores para o plantio
da safra 1999/2000.

Aliado a essa restrição, o contigenciamento do
crédito peJo sistema financeiro contribuiu para elevar
o endividamento dos produtores junto aos fornecedo
res de insumos, principalmente nas comercializações
realizadas com cláusulas de variação cambial ou vin
culadas à moeda norte-americana.

Faz-se necessário lembrar que a agricultura
brasileira, chamada de âncora verde, pagou um alto
custo pela estabilização do Plano Real, que culminou
com o grave endividamento do setor. Mesmo após a
renegociação das dívidas, com a securitização e pos
teriormente com o Programa Especial de Saneamen
to de Ativos - PESA, o setor rural ainda não conse
guiu reequilibrar a sua situação econômico-financeira
paraalavancar os investimentos que tanto são neces
sários para aumentar a renda dos produtores e criar
um fluxo de caixa suficiente para honrara, em dia, os
compromissos financeiros assumidos.

A Confederação Nacional da Agricultura - CNA
e a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB,
estimam que o setor agropecuário nacional transferiu
mais de R$24 bilhões para a economia como contri
buição para a estabilidade do Plano Real. Essa trans
ferência de renda mensurada pela soma da diferença
obtida entre o Valor Bruto da Produção - VBP de
1994 - o maior da década de 90 - e os VBP dos anos
posteriores, até o ano passado, foi conseqüência di
reta da redução dos preços dos produtos agropecuá
rios para o setor urbano. A manutenção dos preços
que integram a cesta básica serviu de garantia da es
tabilização da inflação e espinha dorsal do Plano
Real.

Vale destacar que o setor rural é o ramo de ativi
dade que mais rapidamente responde aos investi
mentos realizados e a um custo inferior aos demais
setores da economia. Além disso, o setor rural é o que
mais emprega mão-de-obra. De acordo com as infor
mações do IBGE, de 1996, do total de 68 milhões de
pessoas ocupadas, 16,65 milhões pessoas eram em
pregadas no setor rural, respondendo, portanto com
24,5% do total dos empregos gerados no País. Dos
onze ramos de atividade catalogadas pelo IBGE, o
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de novos ativos reais, dos produtores, para oferecer
como garantia adicional a empréstimos novos.

O Manual de Crédito Rural estabelece que são
garantias de crédito rural, não apenas a hipoteca co
mum ou cedular, porém o penhor agrícola, pecuário,
mercantil ou cedular. Dessa forma, é imprescindível
uma flexibilização dos agentes financeiros na exigên
cia das garantias conforme estabelece o MCR 2.3.2.

Propostas: 1) Disponibilizar para o custeio da
safra o montante de R$15 bilhões; 2) Definir no Plano
de Safra 1999/2000 o penhor de safra como garantia
suficiente para a obtenção do crédito de custeio.

2.2 - Aumento das Exigibilidades

A carência de novas fontes de financiamentos
para a agricultura, com custo de captação que mini
mize as despesas de equalização de taxas, tornou
as exigibilidades de que trata o MCR 6.2 como fonte
imprescindível para alavancar os financiamentos do
setor rural.

Na safra passada, o volume de crédito efetiva
mente utilizado pelo setor ficou muito aquém do
anunciado o que prejudicou a programação de inves
timentos dos produtores, restringindo a expansão da
área plantada e aumentando a contratação de com
pras de insumos financiadas diretamente junto às dis
tribuidoras.

A falta de recursos para o financiamento do cus
teio da lavoura, ocorrida nesses últimos anos, inseriu
a indústria de insumos agrícolas como importante
fonte de recursos para os produtores. As vendas de
US$2.5 bilhões em defensivos e de US$3 bilhões em
fertilizantes na safra em curso, mediante a concessão
de prazos, tomaram-se fontes complementares de fi
nanciamentos aos empréstimos obtidos nos agentes
financeiros.

A mudança do regime cambial brasileiro e a
conseqüente desvalorização do real, frente às moe
das estrangeiras, elevou significativamente as dívi
das dos produtores junto aos fornecedores de defen
sivos e fertilizantes, na comercialização de insumos
agrícolas realizadas com cláusula de variação cambi
ai ou atreladas ao dólar norte-americano. Várias ne
gociações foram tentadas pelos produtores para sal
dar essas dívidas sem comprometer exclusivamente
o setor produtivo ou a indústria. Todavia, até o mo
mento, os entendimentos mostraram-se infrutíferos o
que poderá comprometer essa fonte privada de finan
ciamento para os insumos agrícolas na safra
1999/2000.

Dentro dessa perspectiva, faz-se necessário
que sejam assegurados o crescimento de recursos
disponíveis junto ao sistema financeiro para o financi-

amento da safra e reduzir a dependência dos produ
tores junto aos fornecedores de insumos.

Proposta: Aumentar a exigibilidade dos recur
sos obrigatórios de 25% para 30% e criar mecanis
mos que assegurem a efetiva aplicação, pelo agente
financeiro, desses recursos no crédito rural.

2.3 - Crédito Rotativo

A burocracia criada para a concessão de crédi
to rural é morosa e onerosa. No recadastramento os
bancos exigem até 52 certidões, transformando-se
muito mais em um agente fiscalizador de tributos e
das normas ambientais do que em um agente finan
ceiro repassador dos recursos necessários e im
prescindíveis para a atividade produtiva rural.

É imperativo que haja um processo de simplifica
ção para a concessão de crédito rural. Atualmente, o art.
42 da Resolução Bacen n2 2.164, de 19-6-95, autoriza o
crédito rotativo apenas para os mini e pequenos produto
res, limitado ao montante de R$30.000,OO (trinta mil rea
is) ao amparo dos recursos controlados do crédito rural.
O ideal é que essa prerrogativa seja para todos os produ
tores, simplificando e desburocratizando a concessão de
empréstimos rurais, ampliando o limite por produtor.

Proposta: Autorizar para todos os produtores o
sistema de crédito rotativo para o crédito rural, substi
tuindo o atual modelo arcaico e oneroso que exige
anualmente todo um procedimento burocrático que
desconsidera totalmente os cadastros já realizados
pelos produtores.

2.4 - Limites de Financiamentos

A Resolução Bacen nº 2.402, de 25-6-97, esta
belece os limites para os financiamentos ao amparo
dos recursos controlados do crédito rural, para cada
beneficiário/safra por cultura.

Esses limites, congelados desde 1997, não ex
pressam a nova realidade do aumento dos preços
dos insumos agrícolas após a desvalorização do real.
No período de março/98 a março/99, os preços dos
inseticidas subiram em média 63%, dos fungicidas
56%, dos herbicidas 59%, dos fertilizantes químicos
29% e dos fertilizantes formulados 43%.

Propostas: 1) Elevar os limites de financiamen
tos por cultura de modo a espelhar a nova realidade
de custo de produção agrícola; 2) Estabelecer como
procedimento para fixar o limite individual de conces
são de crédito, 70% do valor bruto da produção espe
rada, de acordo com o Projeto Técnico apresentado;
3) Elevar o limite atual de financiamento da soja para
a região Centro-Oeste e estabelecê-lo como limite
único para todas as regiões do País.
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3.5 - Encargos Financeiros

A agricultura pelas suas especificidades requer
um crédito diferenciado., Os demais setores da eco
nomia podem, no curto prazo, mudar ou adaptar o
seu processo produtivo. A agricultura não tem essa
flexibilidade, pois decisões tomadas no plantio per
manecem inalteradas até a comercialização. Por
isso, as taxas de juros para o setor tem de ser prefi
xadas e compatíveis com a taxa de retorno da ativi
dade.

A tendência de queda da taxa de juros da eco
nomia deve ser acompanhada com a redução da
taxa de juros para o setor agropecuário. Dessa for
ma, dentro da nova realidade de taxa cadente de in
flação, a taxa de juros para os recursos'controlados
do crédito rural devem refletir encargos financeiros
inferiores aos que vigoraram na safra passada.

Proposta: Reduzir a taxa de juros prefixada de
8,75% para 6% ao ano, para os recursos controlados
do crédito rural, e estabelecer no âmbito do Pronaf,
juros prefixados de 3% ao ano

2.6 - Recursos Externos (63 rural)

Embora o volume de recursos externos te
nham diminuído no financiamento da safra em cur
so, essa fonte desempenha papel importante na
oferta de crédito disponível para a agricultura.

Contudo, os encargos financeiros dessa fonte
de financiamento é cara para a agricultura - juros que
excedem 15% ao ano mais correção cambial. A mu
dança do regime cambial brasileiro flexibiliza as varia
ções no mercado monetário inserindo maiores riscos
aos financiamentos contratados com essa fonte.

Proposta: exigir que as instituições financeiras
na captação de recursos externos destinados ao fi
nanciamento das atividades rurais e agroindustriais,
amparados pela Resolução Bacen nº 2.483, de
26-3-98, adotem um mecanismo de hedge e que re
passem essa proteção aos financiamentos concedi
dos aos produtores e demais mutuários, para minimi
zar o risco cambial nessas operações.

2.7 - Preços Mínimos de Garantia

A Política de Garantia de Preços Mínimos 
PGPM é o principal instrumento que disciplina toda
a política agrícola Brasileira. Dela deriva a compra
para a formação e venda dos estoques do Governo
ao mesmo tempo que sinaliza para os produtores
aquelas culturas que estão sendo objeto de incenti
vo para o aumento da área plantada. Todavia, com
a dívida securitizada atrelada aos preços mínimos,
esse instrumento ficou engessado, perdendo a sua

flexibilidade como indutor do aumento da produção
agrícola.

É necessário o retorno da flexibilidade dos pre
ços mínimos sem comprometer a elevação do esto
que da dívida dos produtores, mediante a modifica
ção da Lei nº 9.138, de 29-11-95, desatrelando os re
ajustes dos preços mínimos na indexação dos finan
ciamentos renegociados.

Com o advento'da securitização, os preços mí
nimos transformaram-se muito mais como um indexa
dor do passivo dos produtores do que em um instru
mento indutor de elevação da produção agrícola. A
Resolução Bacen nº 2.238, de 31-1-96, que dispõe
sobre os procedimentos a serem observados na se
curitização dos financiamentos, vinculou a equivalên
cia em produto, por meio dos preços mínimo do algo
dão, arroz, milho, soja e trigo, no alongamento das
dívidas originárias de crédito rural.

A dívida securitizada no preço mínimo do milho,
vinculou uma quantidade de 64,2 milhões de tonela
das, equivalente a duas safras nacionais. Esse pro
duto, portanto, é o mais sensível à variação do preço
mínimo. Eventuais reajustes do preço mínimo desse
produto elevaria 80% de toda a dívida securitizada, o
que implicaria uma relação custo/benefício desfavo
rável para os produtores.

Atualmente o Contrato de Opção tem desempe
nhado um papel mais relevante na sinalização do pre
ço de mercado do que o preço mínimo. Porém, para
dotar esse mecanismo de maior flexibilidade é neces
sário desatrelá-Io dos preços mínimos, viabilizando
também, a composição do preço de exercício a partir
das cotações internacionais.

Propostas: 1) Fortalecer a Política de Garantia
de Preços Mínimos, tornando-a efetiva, visando a re
composição dos estoques governamentais; 2) Os re
ajustes dos preços mínimos, dos produtos vinculados
à equivalência em produto na securitização, devem
ser acompanhados de um bônus equivalente à varia
ção dos preços mínimos para ser aplicado como re
dutor no estoque da dívida que trata a Lei nº 9.138, de
29-11-95; 3) Divulgar no Plano Safra Contratos de
Opções para o período de safra e de entressafra.

2.8 - Contrato de Opção para a Soja

O aumento esperado da produção Nor
te-Americana de soja, para a temporada 1999/2000,
de 75,0 para 78,4 milhões de toneladas, contribuiu
para deprimir ainda mais os preços dessa oleagino
sa no mercado internacional, que são os mais bai
xos dessas últimas duas décadas.
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Como se sabe, o aumento da produção de soja
naquele País foi motivado essencialmente pela políti
ca governamental de sustentação da renda, a qual
estipula um loan rate de ~S$5.26 por bushel, equiva
lente a US$11.60/60kg. Os preços internacionais na
atual temporada estão abaixo de US$5.00/bushel e
os preços esperados para a safra 1999/2000 estão
projetados em uma faixa de US$3.95 a US$4.75 por
bushel, muito inferiores, portanto, ao loan rate. Os
produtores Norte-Americanos além de outros benefí
cios, recebem o pagamento da diferença entre o loan
rate e o· preço de mercado.

No Brasil, os preços mínimos da soja são muito
baixos, não desempenhando papel relevante como
indutor da expansão da produção dessa oleaginosa.

Proposta: introduzir a soja no Contrato de Opção.

2.9 - Programa de Incentivo ao Uso de Correti
vos de Solos - PROSOLO

Esse programa instituído pela Resolução Bacen
n!l2.534, de 17-8-98, previa a aplicação total de R$500
milhões, distribuídos R$200 milhões em 1998 e R$300
milhões no primeiro semestre de 1999.

Dado que esse programa está previsto para fi
nalizar em 30 de junho do ano em curso e tendo em
vista o alcance e a importância que tem a correção de
solos para potencializar a utilização de fertilizantes,
com resultados positivos na elevação do rendimento
da cultura, aumentando a competividade das lavou
ras brasileiras, sugere-se:

Proposta: Prorrogação do Programa de Incen
tivo ao Uso de Corretivos de Solos - PROSOLO

2.10 - Seguro Agrícola

O setor rural carece de um seguro agrícola
que cubra além dos sinistros climáticos, perda de
renda motivada por queda de preços ou pela combi
nação de ambos.

O Proagro, criado em 1974, e modificado várias
vezes nesses 25 anos de existência, cobre apenas o
financiamento contratado junto às instituições finan
ceiras.

O Grupo Temático do Fórum Nacional da Agri
cultura - FNA, que analisou especificamente a ques
tão do seguro rural, apresentou trabalho que conduz
a aperfeiçoamentos desse instrumento imprescindí
vel à atividade rural.

Propostas: 1) Incentivar as Companhias Segu
radoras privadas a atuarem no seguro rural; 2) Criar
um sistema governamental para o seguro rural de
modo a reduzir os prêmios dos seguros, com a ampli
ação dos eventos amparados.

2.11 - Liberação das importações de agroquímicos

A competitividade da agricultura brasileira está
seriamente ameaçada pelos aumentos de preços

.abusivos dos defensivos ocorridos após a desvalori
zação do real frente às moedas estrangeiras.

Além disso, o próprio Ministério da Agricultura e
do Abastecimento constatou por meio de estudos
comparativos, que os preços praticados no Brasil su
peram em muito os vigentes nos países do Mercosul.

Para aumentar a competitividade agrícola, é
fundamental que seja harmonizado a legislação bra
sileira com os parceiros do Mercosul para possibilitar
a livre comercialização de agroquímicos entre os
Estados-Membros, cumprindo as Resoluções do
Grupo do Mercado Comum - GMC, a exemplo dos
países signatários do Tratado de Assunção que já in
ternalizaram em sua legislação.

Propostas: 1) Cumprir a Resolução GMC n!!
48/96, do Mercosul, que permite o livre trânsito de co
mercialização de agroquímicos entre os Paí
ses-Membros e que seja modificado o sistema de re
gistro de agroquímicos, permitindo a importação dire
ta pelos produtores desde que os produtos possuam
registro no País exportador e no País fabricante do
princípio ativo; 2) Reduzir para zero o imposto de im
portação de agroquímicos para terceiros mercados.

2.12 - Política Fertilizantes

Com a privatização do setor de fertilizantes no
Brasil, poucas grandes empresas passaram a domi
nar o mercado. Em decorrência da oligopolização,
os preços internos ficaram distorcidos em relação
aos preços internacionais, aumentando os custos de
produções agrícolas e reduzindo a competitividade
dos produtores brasileiros frente aos seus concor
rentes no comércio internacional.

Recentemente, a desvalorização cambial foi
apontada pela indústria de fertilizantes como sendo o
único responsável pelos reajustes de preços ocorri
dos neste ano. Todavia, os preços subiram muito aci
ma da desvalorização do real frente à moeda nor
te-americana, caracterizando abuso de poder econô
mico o qual foi denunciado ao Conselho de Adminis
tração de Defesa Econômica- CADE do Ministério da
Justiça.

Infelizmente, até o momento, o Governo não to
mou medida alguma que resulte na revisão dos pre
ços pela indústria de fertilizantes e de defensivos. É
imprescindível que questão tão séria e urgente seja
resolvida pelos Órgãos competentes, evitando maio
res danos ao setor agrícola nacional.
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Propostas: 1) Reduzir para zero o imposto de
importação para terceiros mercados; 2) Abrir linha de
crédito especial para importações de matérias pri
mas; 3) Utilizar tempestivamente a legislação que im
pede a formação de cartel e coibir as elevações abu
sivas dos preços dos insumos agropecuários.

2.13 - Importação de Máquinas Usadas

A busca da competitividade na agricultura, de
um modo geral, está associada a uma escala ótima
de produção que exige o crescimento da produtivi
dade proporcionada por investimentos em máquinas
e insumos modernos.

A agricultura brasileira tem um dos índices mais
baixos de mecanização por unidade de área. Informa
ções de 1994, da Anfavea, indicavam que enquanto o
Brasil utilizava 9,6 tratores para o cultivo de cada
1.000 hectares, a Argentina utilizava 11,2 tratores e
os Estados Unidos utilizavam 25,8 tratores. Para a
colheita, o Brasil utilizava 1,2 colheitadeiras para
cada 1.000 hectares enquanto a Argentina utilizava 2
e os Estados Unidos utilizavam 3,6 colheitadeiras.

Certamente o baixo índice de mecanização no.
Brasil decorre principalmente das seguintes restri
ções: 1) preços de máquinas no Brasil mais elevado
que os nossos concorrentes no Mercosul e Estados
Unidos e; 2) Inviabilidade da escala econômica de
produção para aquisição máquinas novas dado o seu
elevado preço unitário.

Certamente, se houvesse uma política para au
mentar a concorrência interna na indústria de máqui
nas e equipamentos agrícolas, os preços baixariam,
incentivando novas aquisições. Para que isto ocorra,
no curto prazo, é importante que haja a autorização
para a importação de máquinas e equipamentos usa
dos.

Propostas: 1) Permitir a importação de máqui
nas e implementos usados tanto no âmbito no Mer
cosul como de terceiros mercados; 2) Autorizar o fi
nanciamento de máquina e implementos usados no
mercado interno.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, parece-nos que a negligência tomou
conta de vez da cidade do Salvador. Nos pronuncia
mentos que anteriormente fizemos nesta Casa, já de
nunciávamos o total descaso da Prefeitura do Salva
dor no trato dos interesses da populaçãQ daquela ci
dade.

Denunciamos o fechamento da Estação da
Lapa, terminal rodoviário mais importante da Capital
baiana, que atende diariamente 500 mil pessoas, em

virtude da queda de um dos cabos de sustentação de
um viaduto que dá acesso aquele terminal.

Denunciamos a situação de calamidade pública
que abalou Salvador e sua Região Metropolitana, em
virtude das chuvas que causaram deslizamentos de
encostas, desabamento de casas, acarretando mor
tes e deixando um sem-número de desabrigados.

Essa sucessão de tragédias, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Deputados, deve-se à total ausência do
Estado e à mais absoluta omissão das autoridades na
realização das obras de que a cidade necessita e que
a população tanto aguarda.

Novamente vimos a este Plenário para, primei
ramente, lamentar e, indignadamente, denunciar
mais uma tragédia ocorrida em nossa Capital.

Ontem, o Colégio Municipal Roberto Corrêa, si
tuado no bairro de Pau da Lima, em Salvador, foi pal
co de mais um desabamento em decorrência das
chuvas que há um mês atingem nossa Capital.

O desabamento do teto de uma sala de aula da
quela escola deixou como saldo dez crianças feridas,
sendo que três delas gravemente.

O mais estarrecedor, Sr. Presidente, é saber
mos que a referida escola passou por reformas com
pletas há pouco mais de dois anos, nas quais foram
utilizados recursos provenientes do Banco Interame
ricano de Desenvolvimento (BID) e do Ministério da
Educação (MEC), através do Projeto Nordeste.

A tragédia só não teve maiores proporções, Sr"s
e Srs. Deputados, porque o desabamento do teto
aconteceu por volta das 13h30min, quando as crian
ças, com idades entre 10 e 13 anos, ainda estavam
chegando à escola. Por essa razão, a sala onde ocor
reu o acidente não estava com o seu número comple
to de alunos.

Exigimos da Prefeitura do Salvador a realização
de uma perícia rigorosa, para sabermos as reais cau
sas de mais esta tragédia, que por pouco não levou
inúmeras crianças à morte.

A população do Salvador não agüenta mais tan
to descaso. Serão necessárias mais quantas vítimas
para que as autoridades façam a sua parte? Fica a
pergunta.

Solicitamos à Mesa Diretora desta sessão a di
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu
nicação da Casa.

O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, hoje farei algumas rápidas considerações
sobre a formação de professores na modalidade Nor
mal em nível médio, para aqueles que pretendem
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exercer a docência na educação infantil e nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental.

Sr. Presidente, ao lermos a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional- LDBEN, n° 9.394, de
1996, em seu art. 62, que trata da formação docente
em nível superior, mas admite a preparação do pro
fessor da educação infantil e dos anos iniciais do en
sino fundamental, tanto em nível médio, quanto em
nível superior, vamos observar uma flexibílídade so
bre a profissionalização do docente.

Somos conhecedores de que a formação para
docentes, exigida a curto e médio prazo para todos os
níveis e modalidades, far-se-á a nível superior, em
cursos de licenciatura plena. Hoje a tendência mundi
al é da formação de docentes na educação superior,
e a LDBEN também incorpora essa tendência.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, obser
va-se que no Brasil existem vários brasis, ou seja, re
giões com suas diversidades e peculiaridades que
ainda possuem um grande contingente de professo
res leigos, sem o Curso Normal nível médio, que é a
formação mínima exigida em lei. Apesar da ênfase da
LDBEN à formação de professores em educação su
perior, não podemos desprezar a formação do profes
sor em nível médio. Em algumas regiões, ainda por
muito tempo será necessária essa formação mínima,
que é de significativa importância, conforme o Plano
Nacional de Educação, que reafirma sua contribui
ção.

Sendo assim, Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. Depu
tados, louvamos a iniciativa do Ministério da Educa
ção/Conselho Nacional de Educação, pela delibera
ção sobre as diretdzes curriculares nacionais para o
Curso Normal em nível médio, que à luz da legislação
educacional deverá prover a formação de professo
res, em nível médio, para atuar como docentes na
educação infantil e nos anos iniciais do ensino funda
mentaI.

Sr. Presidente, rogo a V. Ex" que determine a di
vulgação deste meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. AGNALDO MUNIZ (pOr - RO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o combate à febre aftosa é fundamental
para o desenvolvimento da pecuária no Estado de
Rondônia. Sem a completa erradicação da doença,
os produtores ficarão excluídos de participar dos mero
cados nacionais e internacionais, com prejuízos incal
culáveis para a região. O Ministério da Agricultura tem
de assumir suas responsabílídades e não pode per·

manecer passivo diante de uma situação que exige
ações firmes e respostas imediatas.

Os trabalhos realizados pelos pecuaristas, com
participação dos órgãos estaduais, têm permitido
avanços importantes no cadastramento e vacinação
do rebanho. Mas é importante perseguir as metas es
tabelecidas com rigor, pois só assim o Estado poderá
melhorar sua classificação e evoluir da posição de
"risco desconhecido" para "risco médio", o que possi
bílítará a venda de carne desossada para outras re
giões.

As exigências sanitárias têm crescido em todas .
as partes e devem se tornar rigorosas. Para se ter
uma idéia da situação, basta saber que a venda de
boi em pé está condicionada à confirmação de um pe
ríodo de dois anos sem nenhum caso de febre aftosa.
A partir de julho próximo, o Circuito Centro-Oeste 
formado por São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás,
parte de Minas Gerais e Espírito Santo - deverá proi
bir a entrada em suas fronteiras de produtos de ori
gem animal de áreas classificadas como "risco des
conhecido".

É verdade que os pecuaristas estão conscien
tes da importância de agirem rapidamente. As doa
ções de animais e os leilões possibílítaram a arreca
dação de recursos, que estão sendo direcionados
para a melhor estruturação das equipes do governo
responsáveis pelo cadastramento do rebanho. Mas o
processo ainda não atingiu a velocidade e a eficiência
necessárias.

O Governo do Estado transferiu para Ji-Paraná
a sede do IDARON -Instituto de Defesa Animal de
Rondônia, como forma de aproximar o órgão dos pe
cuaristas e de suas demandas mais imediatas. A ati
tude recebeu o apoio de todos e revela compromisso
com as metas estabelecidas.

Há boa vontade e interesse por parte dos pecu
aristas e do Governo do Estado, mas é preciso que os
resultados apareçam logo. Não basta que os produto
res vacinem seus próprios animais: cada qual deve
ter um,compromisso maior com o rebanho da região,
pois um único caso de doença acarretará a exclusão
de todos do mercado. É um desafio que, se souber
ser utilizado, poderá permitir o fortalecimento das as
sociações e das lideranças regionais.

Mas mesmo sabendo que a febre aftosa está
controlada, é preciso que seja feito um recadastra
mento criterioso do rebanho, pois só assim serão atin
gidos os padrões exigidos pelos compradores. É nes
se ponto que a ação do Ministério da Agricultura deve
ser mais incisiva, pois os recursos disponíveis não
são suficientes e a demora em prosseguir com os tra-
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balhos de campo poderá comprometer todo o esforço
já realizado.

Diante desse quadro de dificuldades e apreen
sões, solicitamos às autoridades do Governo Federal
que liberem, imediatamente, os recursos para a atua
ção das equipes que trabalham no recadastramento.
A omissão trará conseqüências terríveis para a eco
nomia da região, pois a pecuária é atividade básica,
responsável pela geração de renda e emprego para
milhares de famílias.

É importante salientar que não há tempo para
hesitações, nem para a elaboração de programas de
longo prazo. A cada mês sem resultados concretos,
prorroga-se o drama dos pecuaristas, que se vêem
excluídos dos mercados compradores e vão perden
do espaço pa~a os produtores de outros Estados.

Num momento em que a economia patina na
recessão e o País perde espaço no comércio inter
nacional, não podemos deixar que um setor tão im
portante quanto a pecuária seja desmantelado.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, no último dia 6 o Paraná perdeu uma
importante figura de sua história política recente, com
o falecimento prematuro do ex-Deputado Aragão de
Mattos Leão, aos 53 anos, vítima de câncer.

Venho expressar aqui meu pesar e minhas con
dolências à família e amigos que nesse momento
sentem a lacuna deixada por essa importante figura
de nossa comunidade.

Sobrinho do ex-Senador João de Mattos Leão,
Aragão elegeu-se Deputado Estadual pela extinta
ARENA, em 1974.

No ano seguinte, o Senador Petrônio Portella,
articulador político do Governo Ernesto Geisel, veio a
Curitiba para definir a ARENA local, o sucessor do
Governador Emílio Gomes. O nome de consenso
dentro do Partido era o Senador Francisco Accioly Fi
lho, que formava com João Mattos Leão a dupla de
Senadores do Paraná. Mas, para surpresa geral, Pe
trônio Portella anunciou o nome de Jaime Canet Júni
or, o favorito do então Ministro da Educação, Ney Bra
ga.

Descontentes, os senadores romperam com
Ney Braga e com o Governo Estadual, lançando um
manifesto que deu origem à chamada Ala Dissidente,
integrada ainda pelos Deputados estaduais Francis
co Accioly Neto, Aragão de Mattos Leão e Luiz Gabri
el Sampaio. Desta forma, mesmo pertencendo ao
partido da Situação, Aragão fez oposição ao Governo
durante a maior parte de seu primeiro mandato.

. Depois, Aragão filiou-se ao PMDB e, em dobra
dinha com o irmão Aragão de Mattos Leão, elegeu-se
Deputado Federal por dois mandatos consecutivos
-um deles como Constituinte - antes de deixar a polí
tica para dedicar-se a comandar, como médico, o
hospital que mantinha em Guarapuava, Município da
Região Central do Paraná.

Casado, Aragão deixa um casal de filhos, Ara
gão de Mattos Leão Neto e Gisela de Mattos Leão.

Como Diretor do Hospital Nossa Senhora de
Belém, Aragão demonstrou seu lado humanitário, ao
nunca deixar de acolher e atender a população caren
te da região, que procurava a instituição em busca de
assistência médico-hospitalar. .

Por tudo o que representou e realizou em sua
trajetória pessoal, seja na política partidária, seja na
atuação comunitária, Aragão de Mattos Leão deixa
uma profunda saudade aos paranaenses, que apren
deram a admirá-lo. Faço questão de registrar nossos
votos de pesar à família e aos amigos, com a certeza
de que o exemplo desse paranaense permanecerá
na memória de todos nós.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, a edição desenfreada de medidas provisóri
as e a maneira ardilosa como inserem pontos alta
mente negativos para o trabalhador em artigos quase
camuflados, aproveitando reedições que já não são
examinadas com o mesmo rigor, tudo isto está-se tor
nando o que o vulgo denominou "caso de polícia".

Denunciamos aqui a Medida Provisória nº
1.827, publicada em 28 de maio, que autoriza a utili
zação de créditos, isto é, papéis que não represen
tam valor imediato, para que empresários do ensino
paguem seus compromissos com o INSS e dissemos
mais:

Tornou-se muito cômodo ficar devendo
ao INSS, pois há sempre um instrumento
para parcelar, um esquema para ser anistia
do das multas e outras facilidades, como,
por exemplo, a cessão de terras para o
Incra, que gerou o surgimento das terras
fantasmas denunciadas recentemente pela
imprensa. Isto nos faz indagar se a MP
1.827/99 visa facilitar o ensino superior ao
estudante carente, ou pretende ajudar em
presários do ensino privado a aliviar suas
dívidas com o INSS.

A propósito, estamos sabendo que dois líderes
aliados do Governo, os Deputados Germano Rigotto
e Antonio Kandir, respectivamente Presidente e Vi
ce-Presidente da Comissão de Reforma Tributária,
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estudam para as empresas a compensação da CMF
- fórmula definitiva para'á CPMF -, com o desconto
em seus pagamentos ao INSS. Virou mesmo um saco
sem fundos o tal do INSS. O trabalhador, o aposenta
do, o pensionista, que tratem de bater em outra porta,
porque este Governo quer mesmo acabar com a úni
ca e sólida garantia que a classe trabalhadora cons
truiu com sua contribuição ao longo de 76 anos.

Não duvidamos de que, a qualquer momento,
estaremos lendo mais uma das MPs tão apreciadas
por FHC, para aproveitar essa idéia brilhante de dois
representantes do povo, que vieram aqui para defen
der o povo, e defendem os empresários.

Em matéria de MP, o mês de maio ainda mostra
outra aberração: a edição n° 5 da MP 1.799, quase 5
páginas de Diário Oficial, que modifica uma lei de
maio de 1998 (n° 9.649) e dá uma "reorganizada" na
Presidência da República, Ministérios e outros, em
seu último artigo, em apenas 3 linhas, revoga dezoito
artigos de diversas leis, decretando entre eles que
está extinto o Conselho Nacional da Seguridade Soci
al e os Conselhos Estaduais e Municipais da Previ
dência Social. Está fechado o canal democrático, a
única participação da sociedade na gestão da seguri
dade social, mesmo que não contemplem o ideal de
gestão quadripartite paritária deliberativa. Isto já ha
via sido tentado em dezembro de 1998 pela MP
1.729, suspenso pela mobilização popular, e agora
volta de forma sub-reptícia, com jeitinho de "Vamos
ver se agora eles não percebem".

Não podemos permitir a continuidade deste es
tado de coisas. A democracia está ferida por um go
verno que se especializou em usar seu poder, não o
divide com a sociedade e seus representantes, pois
ficamos fora de suas propostas, sempre apresenta
das por Medidas Provisórias, que já devem ter ultra
passado as 3.000 edições e cuja maioria, como nos
casos atuais, fere os preceitos constitucionais do art.
62.

Sr. Presidente, meus nobres colegas, está na
hora de levantarmos a cabeça. Chega de submissão
ao Executivo!

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, nos jardins paradisíacos do Palácio do Pla
nalto FHC e seus Ministros manifestam opinião sobre
a miséria e dizem querer combater o desemprego.
Chegam ao cúmulo de anunciar uma redução fantasi
osa no nível do desemprego para o próximo ano, que
só poderia ocorrer se o Governo acatasse as suges
tões apresentadas pela Oposição e pelas entidades.

Assim como em todo o resto do País, os índices
de desemprego em Belém atingem números alar
mantes. Segundo dados a serem divulgados pelo Di
eese nos próximos dias, nos primeiros meses deste
ano já existe o registro de fechamento de 1,3 mil pos
tos de trabalho. A estimativa do órgão é de 140 mil de
sempregados na região metropolitana de Belém, 250
mil pessoas atuando no mercado informal e cerca de
400 mil que integram o exército de desempregados
em todo o território paraense.

Enquanto FHC se mantém vigilante para aten
der aos interesses e dificuldades apresentadas pelos
banqueiros, empresários e alguns políticos, milhares
de pais de família buscam meios que lhes permitam
sobreviver sem cair na marginalidade.

O desespero dos pais leva milhares de jovens a
correrem atrás de alternativas para contribuir com a
irrisória renda da família. Ocorre que a avalanche de
desemprego que assola nosso País apresenta entre
a juventude uma taxa de desocupação bem superior
à média, atingindo principalmente os jovens entre 18
e 24 anos.

Como hoje o setor empresarial está cada vez
mais exigente no que diz respeito ao grau de instru
ção, a tendência é que os jovens com baixa escolari
dade fiquem cada vez mais distantes do emprego,
tornando-se com isso eternos desempregados ou su
bempregados crônicos. A conseqüência disso é o au
mento da criminalidade, da violência e da prostituição
infantil.

Em 1994, ano do início do decantado Plano
Real, a taxa de desemprego total na Grande Belém
foi de 11,8%, ou seja, de cada 1.000 pessoas no mer
cado de trabalho, cerca de 190 estavam desempre
gadas. Entretanto, a taxa de desemprego da popula
ção jovem foi de 23,6%. Ou seja, para cada 1.000 jo
vens nesta faixa, cerca de 240 estavam desemprega
dos. Já em 1998 a situação ficou pior, a taxa de de
semprego dos jovens alcançou 37,9%. Isto quer dizer
que, para cada 1.000 jovens nesta faixa etária, cerca
de 380 estavam desempregados. Nestes 4 anos e
meio de Governo FHC e do Real, milhares de jovens
tiveram que deixar o estudo para irem em busca de
trabalho.

O mais grave é que a tendência é essa situação
ficar bem pior, particularmente em nosso Estado.
Para cumprir as exigências do FMI, o Governo reali
zou cortes em setores já deficientes. Dos 10,6 mi
lhões de reais previstos no início do ano para a edu
cação profissional no Estado do Pará, sobrou somen
te pouco mais de 5 milhões dereais. O resultado des
sas medidas desastrosas será o aumento de traba-
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Ihadores menos qualificados em todo o Estado, entre
eles uma parcela bastante significativa de jovens.

Ao invés de o Governo camuflar os dados que
estão sendo quase que diariamente apresentados
pelas entidades e órgãos de pesquisa, deve urgente
mente promover políticas públicas de enfrentamento
do emprego que privilegiem os excluídos e dêem con
dições aos nossos jovens de melhor qualificação.

É necessário que FHC tire seus olhos dos ban
queiros e se volte para as necessidades da grande
maioria de nosso País, que está sendo massacrada
impiedosamente pela política real do Governo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. De
putados, desejo transcrever nos Anais desta Casa o
editorial do jornal Correio do Povo, do Rio Grande do
Sul, a respeito do projeto de lei que proíbe a comerci
alização de armas no País. Diz o editorial:

O governo federal pretende encami
nhar ao Congresso Nacional, com a cláusu
la de urgência urgentíssima, um projeto de
lei proibindo a comercialização de armas em
todo o território nacional. Dizem as informa
ções que a idéia partiu do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, pessoalmente,
impressionado que se mostra pelo aumento
da criminalidade com a utilização de armas
de fogo em nosso país.

O tema é, em verdade, preocupante.
Ressalvemos que, ao falar em tema, neste
caso, nos referimos tão-somente à estatísti
ca dos crimes cometidos, não a projetada
proibição de serem comercializadas armas.
Ora, se preocupam os números da criminali
dade, preocupa, igualmente, a forma sem
estudo, improvisada - aliás, tão ao gosto do
atual Governo -, como se quer tratar o
caso. Em abono da tese de desarmar os ci
dadãos, o Planalto cita a legislação inglesa.
Cita, apenas; certamente ninguém leu ne
nhuma lei daquele país, só ouviu dizer que
a própria Scotland Yard é desarmada, e
nem por isso deixa de ser a melhor Polícia
do mundo. Trata-se de mera cultura sobre
segurança aí.

O Rio Grande do Sul é o maior centro
armeiro do país. Está se mobilizando contra
o projeto sob a alegação da perda de·mais
ou menos 20 mil empregos. Embora aspec
to importante da questão num país avassa-

lado pelo desemprego, não é o principal.
Principal é que serão desarmados os cida
dãos, não os facínoras. Nos covis destes, a
Polícia não vai, seus bandos não dissolve.
O malfeitor continuará com suas armas, até
aumentando os arsenais. Mas o chefe de fa
mília não terá o direito de defender os seus
e a propriedade. Será obrigado, por exem
plo, a assistir inerme a esposa e filhas se
rem violadas, como já aconteceu. Ter ou
não uma arma, para defesa própria e com
ela correr o risco do confronto com bandi
dos, é opção inalienável dos homens de
bem. Fernando Henrique e seu Ministro da
Justiça, Renan Calheiros, não têm o direito
de invalidar essa escolha. O desarmamento
proposto é impor à sociedade, que o Estado
não tem defendido, a submissão à bandida
gem. Certa ou errada, a decisão é dos cida
dãos. Ao governo cumpriria desarmar, sim,
mas os malfeitores. O que não faz.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o Governo Federal decidiu,
em 1991, criar incentivos especiais à pesquisa e de
senvolvimento, na área da informática, às empresas
que aplicassem, no mínimo, 5% do seu faturamento
com aquela destinação. Para tanto, foi promulgada,
naquela oportunidade, a Lei n° 8.248, de 1991, com
vigência limitada até o dia 29 de outubro do corrente
ano.

Trata-se de medida declaradamente de caráter
temporário, mas que acarretou prejuízo considerável
para a Zona Franca de Manaus, cujo pólo de informá
tica sempre teve dimensão expressiva.

Ao longo de toda a década de 90, cerca de 95%
dos projetos aprovados pelo Conselho de Administra
ção da Suframa não foram implantadas ou simples
mente fecharam. É que a produção de bens de infor
mática em Manaus perdeu, durante estes oito anos,
as vantagens comparativas, que são o fator de atra
ção e de consolidação dos investimentos naquele
pólo industrial

Houve, na verdade, uma verdadeira revoada de
empresas para outros pólos, especialmente para São
Paulo e também para Estados das Regiões Sul e Nor
deste, que estão oferecendo benefícios fiscais na
área.

À época de entrada em vigor da Lei n° 8.248, de
1991, empresários da Zona Franca de Manaus e a
bancada do Amazonas no Congresso Nacional reagi
ram quanto lhes foi possívei e, consumada a aprova-
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ção do benefício legal, ficaram no aguardo da eficácia
da medida governamental, enquanto instrumento de
viabilização de um cresqimento, programado para
oito anos, do segmento de pesquisa e desenvolvi
mento.

O que ocorre, agora, é justamente uma enorme
reversão de expectativas, em primeiro lugar porque
pouquíssimo foi agregado pelos beneficiários da lei à
pesquisa e ao desenvolvimento da área de informáti
ca; em segundo lugar, porque, às vésperas do térmi
no de vigência da lei e não obstante a ineficácia dos
incentivos por ela outorgados, começa uma estranha
mobilização no sentido de prorrogar sua vigência.
Pretende-se mudar as regras do jogo, pois tanto os
empresários que se instalaram na Zona Franca de
Manaus quanto os que implantaram ou ampliaram
suas indústrias em outros pólos sabiam que o alcance
dessa lei iria até o próximo mês de outubro.

Ao que se sabe, o assunto está sendo discutido,
a nível técnico, no Ministério da Ciência e Tecnologia.
A prorrogação do benefício fiscal seria até o ano
2013, coincidindo com o fim dos benefícios da Zona
Franca de Manaus.

Como se vê, é sempre a ZFM o alvo de todas
essas investidas, o que a torna permanentemente
suscetível de perda de espaço e de competitividade e
sujeita a constantes esvaziamentos, até mesmo em
segmentos tradicionalmente fortes, como é o caso da
informática. O pólo de informática da ZFM é formado
por 50 indústrias, que empregam aproximadamente 6
mil trabalhadores.

Por isso, não podemos de forma alguma con
cordar com a prorrogação do prazo de outorga dos
benefícios fiscais estabelecidos na Lei n° 8.248/91. A
matéria vai ser objeto de grande controvérsia, tanto'
na fase atual de sua discussão a nível técnico do Go
verno e em âmbito empresarial e associativo, quanto
depois que tomar forma de proposição e for encami
nhada à apreciação do Congresso Nacional.

Até lá, aqui estaremos, trazendo subsídios e ar
gumentos contrários à prorrogação pretendida. Por en
quanto, queremos deixar claro que, no mínimo, se se
pretende que a lei seja cumprida, que ela venha a se
exaurir em 29 de outubro do corrente ano.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, aproveito a oportunidade do uso desta tri
buna para parabenizar os trabalhadores em saúde
baianos da rede particular pela passagem do Dia do
Trabalhador em Saúde, comemorado no mês de abril
passado. Meus cumprimentos e respeito a uma cate
goria de fundamental importância para a manutenção

da saúde da população e que vem, ao longo dos
anos, sendo massacrada por péssimas condições de
trabalho e salários baixos.

O piso dos trabalhadores em saúde na Bahia é
um dos mais baixos do Estado, em torno de 1,5 salári
os mínimos. Aliado a isso, há dois anos o Sindicato da
categoria - Sindi+Saúde - não consegue fechar con
venção coletiva com dois sindicatos patronais que
pleiteiam a retirada de conquistas históricas dos tra
balhadores, como anuênio e auxílio-creche, além de
não conceder reajuste compatível com a inflação.

As condições de trabalho da categoria também
são alarmantes. Procedimentos básicos como o uso
de luvas e materiais descartáveis não são cumpridos
em grande parte das clínicas e hospitais da Bahia. O
lixo hospitalar - potente vetor de infecções - é reco
lhido em esquema de escala, juntamente com o lixo
comum, sem capacitação dos profissionais responsá
veis pela função. Isso tudo resulta em dezenas de tra
balhadores acometidos por doenças e acidentes do
trabalho, como estresse, leucopenismo e hérnia de
disco.

Outra situação flagrante é que 90% da categoria
- apesar de trabalhar diretamente com a saúde da
população - não têm direito a plano de saúde. Quan
do alguém fica doente, depende da ajuda dos colegas
ou do SUS.

A luta pelo direito à assistência médicaé antiga
junto ao sindicato, que em todas as convenções cole
tivas pleiteia esse direito, mas nunca foi atendido pe
los empresários.

Essa atitude acabou levando à morte, em Salva
dor, uma funcionária que teve o atendimento negado
no hospital onde trabalhava porque não tinha plano e
não havia vaga para interná-Ia pela rede pública. Ora,
Sr'ls e Srs. Deputados, isso é de uma incoerência e
desumanidade absurdas - um trabalhador em saúde
ter o atendimento médico negado na própria unidade
onde trabalha. Preferem deixar morrer uma pessoa a
estabelecer uma relação humana e ética com os fun
cionários.

Vivenciei inclusive a situação adversa em que
se encontram esses trabalhadores, quando acompa
nhei recentemente meu pai no hospital. Conheci de
perto funcionários com rotinas de trabalho massa
crantes, com dobras de plantões em mais de uma uni
dade para conseguir sobreviver com dignidade, e re
lações de trabalho estremecidas pela s-egregação in
telectual e profissional entre chefias e trabalhadores.

A categoria também está sujeita ao desvirtua
mento do conceito de filantropia, que isenta diversos
hospitais da contribuição da cota patronal à Previdên-
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cia. Em grande parte das unidades ditas filantrópicas,
o atendimento pelo SUS é mínimo, e o internamento
inexiste. A filantropia, nesse caso, só é aplicada no
momento do reajuste salarial e na quitação das dívi
das junto a fornecedores. Para isso operam no ver
melho. Mas, para o investimento pesado em tecnolo
gia e novos equipamentos, não. Com o discurso da
qualidade total, os hospitais privilegiam e propagan
deiam os recursos físicos, em detrimento aos recur
sos humanos.

Por tudo isso quero deixar meu protesto contra
essa lógica empresarial que prejudica a categoria e,
por extensão, a sociedade, solidarizando-me com os
trabalhadores em saúde da Bahia e de todo o Brasil.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, passo a
abordar outro assunto. O Governo do Estado da Ba
hia já anunciou a sua intenção de privatizar a Emba
sa, Empresa Baiana de Saneamento, embora saiba
que essa sua intenção esbarra na Constituição Fede
ral, que estabelece como responsabilidade dos Muni
cípios a exploração de sistemas de abastecimento.

Preceitua ainda a nossa Lei Maior que, caso as
unidades de captação, adução, tratamento, reserva
tório e rede de distribuição estejam localizadas em
mais de um Município, a responsabilidade passa para
o Estado.

O Governo baiano, entretanto, alterou a sua
Constituição, numa tentativa de lograr êxito em sua
intenção. Os trabalhadores do setor, que defendem a
atual condição de empresa estatal, caso a tentativa
se consolide, têm o recurso ao Judiciário, como arma
contra mais esta tentativa de destruir o patrimônio pú
blico, a exemplo do que vem ocorrendo a nível fede
ral, através da funesta administração do Sr. Fernando
Cardoso.

Entretanto, atentos, os nossos trabalhadores já
se estão mobilizando através dos seus sindicatos. O
Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto da
Bahia (SINDAE) fez um ato de protesto ao Parque da
Bolandeira, deflagrando uma enorme campanha con
tra a privatização da Embasa.

O movimento do Sindicato está atuando no
campo político e no jurídico, a exemplo do que ocor
reu nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e
Ceará, quando a Justiça deu ganho de causa aos sin
dicalistas.

A batalha promete ser das maior~s, haja vista
que o Banco Mundial ensina ao Governo Federal
como privatizar os sistemas, numa clara ingerência
nos assuntos internos de nosso País, aliás, como já é
costumeiro os interesses financeiros internacionais
interferirem diretamente na política nacional.

A Embasa tem hoje a responsabilidade pelo
àbastecimento de 342 Municípios baianos, dos quais
20 são responsáveis por 75% de uma arrecadação de
355 milhões de reais. No ano passado a empresa
teve um lucro de 135 milhões de reais. O Estado da
Bahia tem hoje a cobertura de 95% de fornecimento
de água. Agora busca a privatização, numa clara
afronta à lei, que proíbe tal procedimento. É evidente
que empresas particulares, que somente visam ao lu
cro, pouco se importando com o patrimônio público,
estejam interessadas neste mais novo filão para au
mentar os seus ganhos.

À sociedade cabe o dever de lutar contra essa
venda, pois é dela este patrimônio, que lhe custou
muitos anos de esforço e dinheiro. Está na hora de
nosso povo mostrar que, através da mobilização po
pular e com organização, as suas forças redobram,
principalmente quando a causa é justa, como a da
manutenção da Empresa Baiana de Saneamento. É
com esta sociedade que" estou compromissado, por
força de meu mandato de Deputado Federal.

Solicito, por fim, Sr. Presidente, que este meu
pronunciamento seja divulgado pelo Jornal da Câ
mara e pelo programa A Voz do Brasil.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, a situação caótica em que se encontram as San
tas Casas de Misericórdia de nosso País requer uma
maior atenção por parte dos governantes e principal
mente do Ministro da Saúde, José Serra. A cada dia
que passa, nosso povo é penalizado pelo estado de
lamúria por que passam estas casas de saúde.

Somente para ilustrar, para que V. Exlls possam
entender melhor o drama emergente, cito alguns pro
blemas que vêm ocorrendo no interior de São Paulo,
mais precisamente no Vale do Paraíba, que ostenta o
glorioso título da Capital da Tecnologia de Ponta, mas
que, em relação à saúde, vai mal das pernas.

A Santa Casa de Misericórdia de Jacareí está
solicitando aos familiares dos pacientes que com
prem, sempre que possível, os medicamentos e ma
teriais necessários para o atendimento dos doentes.
A crise lá verificada é grave e tem trazido transtornos
para a comunidade daquela cidade e região. Além da
falta de medicamentos, existe a escassez de leitos. É
comum ver pacientes serem atendidos nos corredo
res da Santa Casa, que possui 180 leitos, mas a dire
ção acredita que exista uma demanda de mais 36 lei
tos para que possam ser melhor acomodados os pa
cientes. O gasto estimado mensalmente naquela ins
tituição é de R$500 mil para uma receita de R$460
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R$480 mil, criando um défiêit que cresce a cada mês
como bola de neve, numa perversa anomalia.

Em Aparecida, conhecida por "capital nacional
da fé", onde está instalada a Basílica Nacional, os
problemas não são diferentes. Para ajudar a melhorar
a situação de falta de medicamentos daquela locali
dade, a Associação Comercial de Aparecida vai dar
início aos "pedágios" para arrecadar junto aos moto
ristas os kits de primeiros socorros para serem doa
dos para a Santa Casa. Este trabalho visa auxiliar a
Santa Casa de Aparecida a diminuir um pouco a crise
financeira que vem enfrentando. Para se ter uma
idéia, hoje a Santa Casa de Aparecida acumula uma
dívida de mais de R$700 mil. Nas cidades de Guara
tinguetá e Lorena, também no Vale do Paraíba, já
está em pleno vigor a campanha de arrecadação dos
kits de primeiros socorros, que antes era uma exigên
cia do novo Código de Trânsito Brasileiro, mas que foi
revogado e hoje estes kits, compostos de esparadra
po, gazes, tesouras, ataduras e luvas, podem ser do
ados, já que sua exigência não mais é obrigatória.

De resto, em vários outros Municípios a situa
ção de penúria por que passam as Santas Casas de
Misericórdia não é diferente e precisa de uma ação
mais rápida e urgente por parte de novos governan
tes, vindo em socorro daqueles que tantas vidas têm
salvo no cotidiano.

Apelamos, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, ao Exmo. Sr. Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, e ao Ministro da Saúde, José Ser
ra, para que encon~rem uma fórmula urgente de so
corro para as Santas Casas de Misericórdia de nosso
País, antes que seja tarde demais.

Passo a abordar outro assunto. O grande jurista
brasileiro, Rui Barbosa, entre seus notáveis escritos,
legou-nos um aprofundado estudo acerca da impren
sa. Para esse notável pensador, cognominado "Águia
de Haia", pelo brilhantismo de suas intervenções em
um congresso internacional, "cada jornalista é para o
comum do povo, ao mesmo tempo, um mestre de pri
meiras letras e um catedrático de democracia em
ação, um advogado e um censor, um familiar e um
magistrado. Bebidas com o primeiro pão do dia, as
suas lições penetram até ao fundo das consciências
inexpertas, onde vão elaborar a moral usual, os senti
mentos e os impulsos, de que depende a sorte dos
governos e das nações".

Foi analisando essas palavras, verdadeiras lu
zes de sabedoria do grande Rui Barbosa, que chega
mos, Sr. Presidente, à figura doce e meiga, mas ao
mesmo tempo grandiloqüente, mercê de sua tenaci
dade e sua luta em prol do jornalismo, do ilustre jorna-

lista Waldemar Duarte, diretor do jornal A Voz do
Vale do Paraíba, da minha querida cidade de Tauba
té.

Fazer jornal no interior, com tamanhas pressões
políticas, sociais e econômicas, requer umà dose
equilibrada de competência e idealismo. Manter, en
tão, um jornal diário, como A Voz do Vale, por 51
anos, é um verdadeiro ato de heroísmo, merecedor
de todos os nossos encômios.

No dia 1o de maio último, srªs e Srs. Deputados,
companheiros do Congresso Nacional, o jornal A Voz .
do Vale completou 51 anos de existência. São 51
anos de publicações ininterruptas, divulgando os mai
ores acontecimentos de Taubaté e da região do Vale
do Paraíba, do Estado de São Paulo e do nosso País,
sempre com o esmero e o cuidado peculiares da no
bre missão do jornalista Waldemar Duarte, de perse
guir o mister de sempre apresentar ao público um jor
nal sério, independente, democrático e, principalmen
te, um libelo pela verdade a qualquer custo.

As coleções encadernadas que contêm as edi
ções de A Voz do Vale são registros preciosos des
ses últimos 51 anos de nossa história, uma história
escrita cotidianamente, com tinta, suor e sacrifício,
iniciada ainda no período dos tipos móveis, que conti
nuou por algumas décadas nas matrizes da linotipo e
que chega agora, às vésperas da virada do milênio, à
modernidade do off-set, processo implantado com
sucesso recentemente nesse jornal.

Jornalismo independente, livre e honesto, é a
melhor contribuição para a paz em um mundo de na
ções povoadas por homens livres. Esse é o primeiro
preceito de uma declaração da Sociedade Interameri
cana de Imprensa. É esse o ideário do nosso amigo
Waldemar Duarte, que fundou A Voz do Vale há 51
anos e que até hoje está à sua frente, batalhando dia
riamente pela notícia e a melhor informação.

O leitor desse jornal, ao ler suas páginas, tem
certeza de estar lendo uma publicação feita com mui
ta responsabilidade, sem sensacionalismo, um vício
que abortou inúmeras publicações locais e regionais
ao longo desses 51 anos. Mas o jornal A Voz do Vale
conseguiu sobreviver a muitos percalços e dificulda
des, continua com a sua mesma linha editorial e, por
isso, cada vez mais forte e respeitado.

Na cidade de Taubaté, Sr. Presidente, o jorna
lista Waldemar Duarte, graças à sua marcante atua
ção nos meios jornalísticos, é chamado pelos seus
amigos e companheiros de "o Chateaubriand do
Vale". E seu jornal, A Voz do Vale, é apontado como
uma verdadeira escola de jornalismo, pois pratica
mente todos os jornalistas que militam em nossa im-
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prensa passaram pela sua redação e deram os prime
iros passos na profissão cumprindo pauta para Wal
demar Duarte.

Nesta oportunidade, ocupo-me desta tribuna
para prestar uma singela, mas merecida homena
gem ao jornal A Voz do Vale do Paraiba, pelo
transcurso do seu 51° aniversário. Congratula
mo-nos igualmente com o jornalista Waldemar Duar
te, seu fundador e diretor, estendendo nossos cum
primentos a todos os jornalistas, colunistas, colabo
radores e leitores desse jornal, que honra e dignifica
a cidade de Taubaté.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Deputados, a agricultura brasileira continua
crescendo e garantindo ao nosso País saldo positivo
em nossas exportações.

A Confederação Nacional da Agricultura enca
minhou ao Ministro Francisco Turra propostas do se
tor produtivo para o plano da safra do verão de
1999/2000.

Ao examiná-Ias, vejo com otimismo que, se apli
cadas essas sugestões, nosso País ultrapassará a
marca de 80 milhões de toneladas de grãos na próxi
ma safra.

Essas propostas são amplas e foram elabora
das com a participação das Federações da Agricultu
ra e da Organização das Cooperativas Brasileiras.
Vão desde o penhor de safra como garantia suficiente
até à permissão de importação de máquinas e imple
mentos usados no Mercosul, com seus devidos finan
ciamentos.

A CNA não deixou de mencionar a redução de
juros para 6% ao ano e de 3% para o Pronaf, o que
fará reduzir o Custo Brasil no que se refere aos produ
tos rurais.

Tenho, desta tribuna, apelado para o Sr. Presi
dente da República, tentando alertá-lo sobre a urgen
te necessidade de redução dos juros. O produtor de
nosso País não pode continuar a pagar juros em pata
mares que colocam seus produtos fora da globaliza
ção tão defendida pela equipe econômica.

A criação de um sistema de seguro rural, de
modo a reduzir os prêmios dos seguros com a amplia
ção dos eventos amparados, é fundamental para o
setor, e dará maior segurança àqueles que têm a ta
refa de produzir alimentos para os brasileiros.

Desta forma, Sr. Presidente, quero desta tribu
na congratular-me com o Presidente da CNA, Sr.
Antonio de Salvo, pela oportuna e feliz proposta de
plano de safra enviada ao Governo brasileiro.

É o que tínhamos a dizer.

OSR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, os problemas ambientais, de saneamento e
de infra-estrutura urbana no Rio de Janeiro estão-exi
gindo providências urgentes do Poder Público, com o
apoio de toda a sociedade fluminense. Embora a po
pulação esteja bem servida dos serviços de energia e
abastecimento de água, a área de saneamento deixa
a desejar, pois apenas cerca de 35% do Município do
Rio são servidos por serviço de esgoto.

E uma cidade que é a porta principal do turismo
internacional não pode conviver com limitações des
sa natureza, sob pena de comprometer ainda mais o
esforço para transformar a atividade turística no prin
cipal motor do desenvolvimento econômico e social
do Estado e da melhoria das condições de vida da po
pulação.

Como o maior desafio está na escassez de re
cursos para implementar um amplo programa de sa
neamento na Capital e principais Municípios flumi
nenses, já foi possível alguns avanços. Com o empe
nho da bancada fluminense no Congresso Nacional,
conseguimos, por exemplo, o apoio do Ministério do
Meio Ambiente ao programa de saneamento do Rio,
da Baixada Fluminense e de outras regiões do Esta
do.

O Programa Integrado de Saneamento Ambien
tai do Rio, a ser implementado pelo Governo Estadual
nos próximos três anos, está orçado em R$330 mi
lhões, dos quais R$20 milhões virão do orçamento
anual do Ministério do Meio Ambiente e o restante
virá de verba do Orçamento da União, a partir de
emendas de Deputados e Senadores da bancada do
Rio, além da contrapartida do próprio Governo do
Estado. Ao receber a bancada do Rio em seu gabine
te, o Ministro Sarney Filho, sensibilizado com a impor
tância do projeto para o futuro do Rio, concordou em
liberar a verba de R$20 milhões para ajudar a viabili
zar o re~~rido projeto.

O Programa reúne todos os projetos em fase de
execução no Rio, como o de despoluição da Baía de
Guanabara, que conta com recursos do Banco Mun
dial, no valor de R$20 milhões, e os projetos de cons
trução dos emissários submarinos da Barra e de Ipa
nema, além de projetos da rede de saneamento para
recuperação ambiental das lagoas da Zona Oeste e a
construção de 42 usinas de reciclagem de lixo.

A prioridade que o Governo fluminense vem dis
pensando a essa questão é de importância funda
mentai para o futuro do Riode Janeiro, pois tenta re
cuperar os graves prejuízos sofridos pelo Estado com
a falta de atenção à melhoria das condições de sane-
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amento e infra-estrutura urbana no Município e na
Baixada Fluminense. Esse programa resgata a ver
dadeira vocação do Rio para o turismo interno e ex
terno e_cria.as condições básicas para a retomada do
crescimento econômico de todo o Estado.

Essa iniciativa, felizmente, vem ao encontro do
que tenho defendido nesta Casa. Em pronunciamen
to anterior, destaquei que o Brasil precisa tomar cons
ciência de que investimentos em saneamento e me
lhoria da infra-estrutura urbana são fundamentais não
apenas em termos de política ambiental, mas, princi
palmente, do ponto de vista econômico e social.

Além de gran'de geradora de emprego e renda,
as obras de saneamento e infra-estrutura contribuem
significativamente para a redução de endemias e a
conseqüente melhoria das condições de vida das po
pulações carentes. E a melhoria não se limita às
questões sociais. Essas obras podem se constituir
em valiosos instrumentos de alavancagem da econo
mia fluminense. Não é por acaso que empresas gi
gantes do setor de saneamento da França e da Ale
manha já estão de olho no Brasil, à espera da privati
zação das empresas estaduais de saneamento para
poderem investir no País.

Disse, anteriormente, que os benefícios produ
zidos por essas obras compensam inúmeras vezes
os investimentos feitos, mesmo se tratando de obras
sem grande apelo popular ou visibilidade política a
curto prazo. Basta ver o drama vivido por metrópoles
como o Rio de Janeiro e São Paulo por ocasião das
chuvas.

Diante dos imensos desafios que tem pela fren
te nessa área, o Brasil pode tirar proveito das expe
riências realizadas na Europa e na América do f',Jorte
para recúperar o tempo perdido e buscar novas alter
nativas para a superação desses problemas. No Bra
sil, dados do Banco Mundial revelam que apenas sete
regiões metropolitanas contam com serviço de esgo
to sanitário. Assim mesmo, apenas 50% dos Municí
pios dessas regiões dispõem de coleta domiciliar e
não mais que 10% desse esgoto recebem tratamento
adequado. Nos demais Municípios brasileiros, o es
goto recebe canalização precária ou corre a céu aber
to, contribuindo para disseminar diversos tipos de do
enças e comprometendo a qualidade de vida nessas
comunidades.

Segundo os especialistas, a falta de uma legis
lação adequada sobre gestão de recursos hídricos e
preservação ambiental, bem como o limitado volume
de investimentos nas áreas de saneamento e in
fra-estrutura, seriam as principais causas da poluição
que vem ameaçando os rios e mananciais brasileiros.

A nova lei, já aprovada nesta Casa e em fase de regu
iamentação pelo Governo, prevê novos mecanismos
para a gestão dos recursos hídricos, bem como a par
ticipação de representantes Elo poder público e da co
munidade no encaminhamento de soluções para
esse preocupante problema.

Essa consciência preservacionista, aliada à ini
ciativa do Governo fluminense de dar absoluta prio
ridade à questão ambiental e de saneamento bási
co, é importante não apenas do ponto de vista da
melhoria da qualidade de vida das comunidades. No
caso do Rio, por tratar-se de uma cidade litorânea e
com imenso potencial turístico, esses irwestimentos
certamente contribuirão para atrair um fluxo maior
de turistas e dar um novo impulso à economia da re
gião, gerando emprego, renda e bem-estar para mi
lhares de trabalhadores.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputa
dos, se fôssemos elaborar a lista dos brasileiros mais
importantes deste século, com certeza nos viriam à
memória dezenas de escritores, atletas, políticos,
músicos, artistas, homens e mulheres que, com a for
ça da inteligência e o brilho do talento, deram impor
tância e relevo à história do Brasil ao longo da centú
ria que agora chega ao fim. Não nos lembraríamos,
porém, de outros grandes brasileiros, cidadãos ilus
tres que, ao abrigo da modéstia ou à sombra do ano
nimato, ofereceram-nos admirável exemplo de doa
ção ao próximo e de amor à Pátria. Entre esses bene
méritos, que se tornaram credores do nosso respeito
e da nossa gratidão, avulta o nome de um espíri
to-santense notável, o Dr. Jolindo Martins, falecido no
dia 2 do corrente mês de maio, aos 85 anos de idade.
Nele, o valor profissional competia com a magnitude
humana, com a riqueza espiritual, com a lucidez que
lhe orientou a vida para a luta em favor dos mais po
bres, dos mais fracos, sobretudo das crianças vítimas
da desnutrição e da fome, condenadas desde cedo à
doença, ao sofrimento e à morte.

Pediatra e puericultor, Jolindo Martins diplo
mou-se pela Faculdade Nacional de Medicina, no Rio
de Janeiro, em 1936; foram, portanto, mais de 60
anos de vitoriosa carreira, no decorrer da qual se fir
mou como uma das melhores e mais competentes ex
pressões da pediatria no Espírito Santo e em todo o
País. Membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e
da American Academy of Pediatrics, foi um dos fun
dadores e regentes da cadeira de Pediatria e Pueri
cultura da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Espírito Santo. Desenvolveu excelente
trabalho no Hospital Infantil N. S. da Glória e criou o
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primeiro banco de Jeite materno no Espírito Santo.
Currículo assim tão brilhante nunca ofuscou a simpli
cidade do Dr. Jolindo Martins, jamais se sobrepôs à
desambição e ao desprendimento com que se consa
grava às suas crianças, aos pequenos capixabas que
eram a própria razão de viver do nosso insigne con
terrâneo.

À glória da profissão e às pompas do mundo,
Jolindo Martins preferia dedicar-se à promoção da sa
úde, à salvação de vidas. Em 1955, começou a publi
car, em O Diário, a coluna "Por estranho que pareça",
com o objetivo de popularizar a medicina, divulgar
procedimentos elementares na luta contra a morbida
de e a mortalidade infantis. Artigos como "Penicilina
não cura miséria nem ignorância", "Leite com água é
melhor do que água com leite", "Prego sem ferrugem
também dá tétano", "Água também é remédio" e "Lei
te barato não é utopia" compuseram depois o exce
lente livro "Se a criança votasse...", lançado em 1956
e hoje na terceira edição. Escritas com simplicidade e
clareza, as lições do inesquecível professor salvaram
(e ainda salvam, decerto) milhares de vidas, pela sa
bedoria com que põem o conhecimento científico ao
alcance de todos.

Cônscio de que a saúde pública é mais um pro
blema econômico-social do que uma questão médica,
o Dr. Jolindo Martins transformou sua carreira em
uma autêntica cruzada, ao longo da qual denunciou
corajosamente o desmazelo, a incúria, a incompetên
cia e a irresponsabilidade que condenam à subnutri
ção e à morte uma legião de crianças brasileiras.
Enfermidade como a distrofia pluricarencial hidropi
gênica é desmistificada pelo povo com o nome que
merece, "doença da fome", pois que resulta apenas
do déficit protéico, da privação vitamínica e da carên
cia energética impostos pelo subdesenvolvimento
econômico e pela injustiça social.

Fazemos nossas as palavras do médico José
Carlos Saleme sobre'o Dr. Jolindo Martins:

Foi um homem simples, que cultivava
a simplicidade. Atuante e engajado, partici
pava de tudo, e para qualquer assunto tinha
uma opinião que exibia francamente, sem o
menor pudor. E jamais precisou de nenhum
título, além de ser médico, para exercer sua
rebeldia e sua indignação. Viveu de forma
modesta e sem ostentações. A herança ma
ior que deixa para a sua fam ília é a mesma
que deixa para nós outros: seu idealismo e
seu espírito de luta. A classe médica, unâni
me, o reverencia como um dos seus ídolos.

Não somente a classe médica o reverencia,
acrescentamos nós, mas todo o povo do Espírito San
to, que reconhece no inesquecível Dr. Jolindo Martins
um capixaba exemplar, que honrou a terra em que
nasceu e dignificou o tempo em que viveu.

Muito obrigado.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o aprimoramento da prestação juris
dicional no País, que a opinião pública vem defenden
do e reclamando, não é mais, simplesmente, uma
postula9ão a considerar, objeto de intermináveis es
tudos. E, já agora, um compromisso definitivo e irre
versível, que será, proximamente, cumprido pelo
Congresso Nacional, na plenitude de suas prerrogati
vas constitucionais; um compromisso que vem de ser
concluído pela Comissão Especial de Estrutura do
Judiciário, já com parecer do seu Presidente à Pro
posta de Emenda à Constituição (PEC) n° 96, de
1992, que "Introduz modificações na estrutura do Po
der Judiciário, e apensados", para ser discutida e vo
tada nas duas Casas do Congresso, proximamente,
conforme desejo do Presidente da Câmara Federal,
Deputado Michel Temer. É a reforma que a Nação es
pera, há mais de um século, quando teve, como intér
pretes, dois dos maiores tribunos do Parlamento bra
sileiro, em todos os tempos: Rui Barbosa e José de
Alencar. A 17 de agosto de 1870, Alencar, em memo
rável pronunciamento na Câmara, já enfatizava:

Srs. Congressistas, o País está cansa
do, é forçoso dizê-lo, está cansado de espe
rar reformas que há anos lhe prometem e
não realizam. Se o Judiciário permanecer
confundido com os outros Poderes, facil
mente suas atribuições hão de ser usurpa
das. Se não tiver a independência necessá
ria, a plenitude da liberdade no exercício de
suas funções, não poderá, certamente, ga
rantir os direitos fundamentais do cidadão.

E Rui, nos primeiros anos da República, foi in
superável na pregação por um Judiciário ágil, forte e
independente, e na resistência aos abusos do poder,
sustentando, sempre, que "Justiça tardia não é Justi
ça, senão injustiça manifesta e qualificada". Como
advogado exemplar, o maior de nossos constitucio
nalistas estava, a qualquer hora, sempre pronto a re
correr às medidas judiciais, inclusive a favor de adver
sários, para restaurar direitos violados e socorrer al
guém que se achasse em iminente perigo de sofrer vi
olência ou coação.

Mas só tivemos conquistas efetivas e significati
vas, no sistema judicial, com a volta do País ao Esta-
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do de Direito, em 1988, e promulgação de uma Cons
tituição democrática e cidadã. A partir de então, o juiz
ganhou mais independência; os institutos tradicionais
do habeas corpus e do mandado de segurança cole
tivo foram ampJiados. Surgiram juizados especiais
para causas civis de pequeno valor e para infrações
penais menores. O Judiciário adquiriu autonomia ad
ministrativa e financeira. Todavia, apesar dos avan
ços obtidos, persistiram antigos vícios cartoriais, que,
somados ao excesso de demandas, no âmbito fede
ral, estadual e municipal, acabaram por prejudicar a
agilidade da prestação jurisdicional, tornando ainda
mais demoradas as decisões, em todas as instâncias.
Essa inquestionável realidade tornou evidente a ne
cessidade da reforma agora em elaboração, com o
objetivo de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, im
periosa e urgente, também, pela necessidade de se
restabelecer a credibilidade da opinião pública, consi
deravelmente abalada pela lentidão no julgamento
das demandas ajuizadas, como demonstram recen
tes pesquisas de âmbito nacional, amplamente divul
gadas. Justiça eficaz e ágil é anseio nacional, essen
cial à estabilidade do Estado de Direito. A importância
de sua aplicação foi primorosamente definida pelo
ex-Ministro da Justiça da França Louís Barthou, um
dos maiores constitucionalistas desse admirável
país, ao afirmar:

Julgar os seus semelhantes ou pro
nunciar-se entre os seus pares, condenar
ou absolver, exercer a severidade e praticar
a indulgência, dispor da fazenda, da vida ou
da honra dos outros, não há responsabilida
de mais temerosa e mais grave. Ela exige a
clareza da inteligência e a firmeza do espíri
to, a competência e o caráter, o respeito
que a si próprio se deve e o que aos outros
se impõe.

Não estou longe de acreditar que a ci
vilização de um país se mede pela opinião
que se tem de sua magistratura, da autori
dade ou do descrédito desta, do seu brilho
ou de sua fraqueza, de sua imparcialidade
ou de sua subserviência. A Justiça é o sím
bolo e o reflexo dos costumes públicos.
Cada povo tem a magistratura que merece.

Da França nos veio outra lição de valor impe
recível, o Axioma 16 da Declaração Francesa dos
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, onde se
lê: ''Toda sociedade na qual a garantia dos direitos
não se acha assegurada nem a separação dos Po
deres estabelecida não tem Constituição". Este, o
princípio que universalizou a Constituição escrita,

adotada na quase totalidade dos Estados. Com ele
consagrou-se o entendimento entre as nações: "Não
há Constituição sem a efetiva garantia dos dOa
França nos veio outra lição de valor imperecível, o
Axioma 16 da Declaração Francesa dos Direitos do
Homem e do Cidadão, de 1789, onde se lê: ''Toda
sociedade na qual a garantia dos direitos não se
acha assegurada nem a separação dos Poderes es
tabelecida não tem Constituição". Este, o princípio
que universalizou a Constituição escrita, adotada na
quase totalidade dos Estados. ireitos fundamentais".
A divisão e a harmonia dos Poderes políticos consti
tuem o princípio normatizador e conservador dos di
reitos do cidadão, o mais seguro meio de se torna·
rem efetivas as garantias que a Constituição asse
gura. "Todo ato, de uma autoridade delegada, con
trário ao teor da Constituição sob a qual ela se exer·
ce é nulo", diz Rui. É, em síntese, a Constituição "a
lei fundamental, que divide, organiza e estabelece
os limites e o modo pelo qual devem funcionar os
poderes públicos e as garantias do cidadão".

No Brasil, todavia, o respeito à Lei Suprema não
tem sido constante. Em nossa História Constitucional,
tivemos alguns retrocessos, no tocante ao Estado de
Direito, com Constituições outorgadas e garantias
fundamentais suspensas. Foi assim no Governo de
Floriano, no Estado Novo de Vargas, com a Lei de
Segurança Nacional e nos duros e longos anos da di
tadura militar, com o AI-5, que suprimiu garantias e di
reitos fundamentais do cidadão. Mas os desrespeitos
e violações às normas constitucionais não se limita
ram a períodos de governos totalitários. Continuaram
e continuam a ocorrer, com o País em pleno Estado
de Direito, democratizado. Esta prática abusiva levou
Afonso Arinos de Melo Franco, um dos nossos mais
respeitados constitucionalistas, a denunciar, em um
de seus últimos pronunciamentos no Senado da Re
pública:

O Direito em nossa Constituição pare
ce evoluir em conjunto, para tornar-se mais
um corpo de normas teóricas e finalistas, e
cada vez menos o sistema legal vigente e
aplicável. Por outras palavras: nunca existiu
distância maior entre a letra escrita dos tex
tos constitucionais e a sua aplicação.

É este, também, o entendimento de Oliveira Via
na, ao proclamar que:

A estabilidade dos direitos e garantias
constitucionais, no Brasil, é extremamente
duvidosa. O problema dos direitos funda
mentais, da liberdade individual e civil no



É este o sentimento predominante no meio jurí
dico nacional, sendo, porém, oportuno ressaltar que,
apesar da deficiente prestação jurisdicional, em todas
as instâncias, e da grave crise institucional que o País
está vivendo, a opinião pública ainda mantém a espe
rança de que essa situação se modifique, definitiva
mente, o que ficou bem evidenciado quando do funci
onamento da Comissão Especial de Estrutura do Ju
diciário. Recebeu essa Comissão, diariamente, as
mais significativas manifestações de apoio e colabo
ração ao seu trabalho. Foram inúmeras as propostas
apresentadas por Ministros do Supremo Tribunal de
Federal (STF), OAB, juristas, advogados, membros
do Ministério Público e também de segmentos diver
sos da sociedade; algumas polêmicas, outras con
sensuais; entre elas, a que sugere a instituição do
controle externo do Judiciário, no plano administrati
vo, de fiscalização orçamentária e disciplinar. Esta
proposição é defendida pela maioria absoluta dos ad
vogados e juristas; pelo ex-Ministro da Justiça Nelson
Jobim; pelo ex-Senador Maurício Corrêa e pelo Minis
tro José Celso de Mello, integrantes da mais alta Cor
te de Justiça do País, o Supremo Tribunal Federal. A
Comissão de Estrutura do Judiciário a acolheu, não
como controle externo, mas de fiscalização, pelo pró
prio Judiciário, através de um Conselho Nacional de
Justiça, composto de representantes do Supremo Tri
bunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e Tribunal de Justiça (TJ). No Conselho, presi
dido pelo Presidente do STF, atuariam o Procura
dor-Gerai da República e o Presidente do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O
funcionamento desse Conselho permitiria, segundo o
entendimento do Relator, "maior eficiência, transpa
rência, racionalidade administrativa e lisura na condu
ção da coisa pública". A um Ministro-Corregedor, elei
to em votação secreta do Conselho, caberia receber
denúncias relativas aos magistrados e aos serviços
judiciários. Ao controle externo se opõe, porém, parte
da magistratura, por considerá-lo ingerência indevida
e implicar em diminuição das prerrogativas e inde
pendência dos juízes. O Ministro Nelson Jobim defen
de não só o controle externo, como também a adoção
da Súmula Vinculante, por entendê-Ia importante
para que a Justiça assegure o Estado de Direito. O
Ministro acredita que a adoção do sistema, necessari-
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nosso país - problema que deve ser prelimi- que não pudesse julgar e aplicar a lei livre-
nar a todo e qualquer problema de liberdade mente, soberanamente, pouco importando a
política - é justamente eliminar o longo há- natureza e a força dos protagonistas da de-
bito da impunidade. Esta certeza da impuni- manda, nem enfrentar sobranceiramente a
dade, que os nossos costumes asseguram arrogância do Poder arbitrário, não passaria
ao arbítrio, corrompe tudo; mata no seu ber- de uma farsa, de um simulacro de justiça.
ço o cidadão e impede a formação do ver
dadeiro espírito público. Eliminada que seja
dos costumes esta certeza da impunidade,
as liberdades civis estarão asseguradas.

É a lição da História.
"A impunidade atenta contra o princípio formal

de justiça: trata igualmente os casos iguais. Ela pode
significar que uns são punidos e outros não, pelos
mesmos delitos, por delitos semelhantes ou por qual
quer delito, gerando uma distinção perversa entre os
membros de uma dada sociedade: os que estão sub
metidos às normas, cumprindo-as, e os que, apesar
de igualmente submetidos, as descartam. Esse fenô
meno vem ocorrendo nos mais diversos campos do
Direito, desde os crimes praticados contra as finan
ças públicas e contra a economia popular até as viola
ções dos direitos fundamentais, sob a forma de tortu
ras, extermínios e seqüestros" - como lembra Sérgio
Adorno, em ''Violência Criminal na Moderna Socieda
de Brasileira". Esta deplorável situação no sistema ju
rídico vem-se refletindo, sobretudo, no elevado nú
mero de pessoas detidas durante meses, ou anos,
sem serem condenadas. O Núcleo de Estudos da Vi
olência da USP revelou que de 1.681 trabalhadores
assassinados, na área rural de São Paulo, ao longo
dos últimos 28 anos, apenas 6 crimes chegaram a ser
julgados.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o que to
dos desejam, portanto, diante dessa lamentável situ
ação, é que se assegure, quanto antes, o aprimora
mento da prestação jurisdicional, para restabelecer a
credibilidade da opinião pública na Justiça, funda
mentai à consolidação do Estado de Direito, mesmo
porque "É nos Tribunais e somente neles que se re
solvem pacificamente os conflitos; que se coíbem os
abusos; que se restauram os direitos violados e ame
açados; em suma, que se preservam os valores da
vida social" - como lembra o ex-Presidente do Con
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Prof. Ernando Uchôa Lima, em trabalho re
centemente publicado. E também acrescenta:

É dever de todo cidadão pugnar por
um Judiciário forte e independente, como
garantia do Estado Democrático de Direito,
o qual não sobreviveria sem uma justiça li
vre e respeitada. Na verdade, uma justiça
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amente, não aprisiona decisões dos tribunais, porque
podem ser criados mecanismos de revisão das súmu
las. Outras medidas, igualmente polêmicas, deverão
ser apreciadas pelo Congresso Nacional (Câmara e
Senado), como a que propõe o fim da Justiça do Tra
balho e, conseqüentemente, a extinção do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) e dos Tribunais Regiona
is do Trabalho (TRTs), que teriam suas atribuições
transferidas para a Justiça Federal, ampliada com jui
zados especiais específicos, destinados aos julga
mentos das questões trabalhistas. Esta proposição
enfrenta, todavia, resistências consideráveis, sendo
de ressaltar a posição do Presidente do STF, contrá
ria à extinção, por considerá-Ia prejudicial aos interes
ses dos trabalhadores. Outros juristas têm lembrado,
também, o caráter especializado do processo do tra
balho, distinto essencialmente do processo comum, o
que, segundo entendem, desaconselha a assimila
ção da Justiça do Trabalho pela Justiça Federal. O
que é preciso, sustentam, é a modernização pura e
simples da Justiça Trabalhista, para conter o acúmulo
de processos, situação, aliás, prevista nos Projetos
de Lei n2S 4.693 e 4.694/98, em tramitação na Câma
ra dos Deputados. Estes projetos contemplam a insti
tuição das Comissões de Conciliaçâo Prévia nas em
presas e a adoção do procedimento sumariíssimo
para as pequenas causas trabalhistas, que permitiri
am redução substancial das reclamações ajuizadas e
dos recursos interpostos, possibilitando rápida solu
ção dos conflitos do trabalho.

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, por todos os
motivos expostos, a reforma do Judiciário precisa ser, re
almente, a verdadeira e definitiva reforma que a Nação
espera e deseja do Congresso Nacional. Para tanto,
faz-se necessário, antes de mais nada, seja ela o instru
mento adequado a uma prestação jurisdicional pronta,
eficaz e menos onerosa, pondo fim, sobretudo, à lentidão
no julgamento dos litígios. Esta, a questão a considerar,
prioritariamente, como defende o Ministro Carlos Vello
so, Presidente do Supremo Tribunal Federal, em entre
vista ao jomal O Globo. Diz o Ministro Velloso: "É a lenti
dão na prestação jurisdicional o desafio maior a enfren
tar, a resolver". E acrescenta:

As pessoas procuram a Justiça, vão aos
Tribunais, buscam soluções, e a prestação ju
risdicional não sai a tempo. Isto gera a des
crença, com a explosão de processos, que de
correm da litigiosidade reprimida. A Constitui
ção de 88 facilitou o acesso à Justiça, consa
grou direitos novos; a legitimação coletiva dos
sindicatos, confederações e do Ministério PÚ
blico. Só que o Judiciário não sofreu aperfeiço-

amento em sua estrutura. Na Alemanha, há
um juiz para cada três mil habitantes; no Brasil,
temos um juiz para cerca de trinta mil. A média
internacional está entre sete e dez mil habitan
tes por juiz.

Há a considerar, ainda, o fato de no Brasil uma
questão de menor importância estar sujeita a passar
por quatro níveis de decisão: juiz singular, tribunal de
apelação, tribunal de recursos especiais (Superior
Tribunal de Justiça - STJ) e tribunal de recursos ex
traordinários (Supremo Tribunal Federal- STF), ain
da que, nestas duas últimas hipóteses, por meio de
agravo de despacho denegatório. O desejável seria
simplificar o processo, reduzindo prazos e eliminando
recursos, "sem maior prejuízo para o valor da Justi
ça". Pesquisa do ldesp, de âmbito nacional, com juí
zes, procuradores e advogados, revelou que a refor
ma do Judiciário, para atingir seu objetivo de aperfei
çoar a prestação jurisdic10nal, deverá considerar,
principalmente, as seguintes situações: excesso de
procedimentos judiciais; insuficiência de juízes para o
elevado número de litígios e demandas; legislação ul
trapassada; modernização da estrutura do Judiciário,
com informatização dos serviços judiciários; redução
das formalidades processuais; Juizados Especiais e
de Pequenas Causas, em maior número; simplifica
ção no julgamento dos recursos; limitação do número
de recursos às instâncias superiores, por processo, e
recurso mais freqüente à conciliação previa, extraju
dicial.

Finalmente, vale registrar existir consenso
quanto à criação da Defensoria Pública da União, do
Distrito Federal e dos Territórios, preservadas as dire
trizes para sua organização nos Estados. A Defenso
ria Pública é, hoje, experiência vitoriosa em alguns
Estados brasileiros, a ser seguida pelos demais. A
Constituição Federal prescreve que a Defensoria PÚ
blica é instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defe
sa, em todos os graus, dos necessitados.

Há, em síntese, um reconhecimento consensual
da necessidade de operacionalizar-se o sistema pro
cessual, desburocratizando-o, tanto quanto possível,
com vistas à facilitar a obtenção dos resultados justos
que dele é lícito esperar. Dai a natural e compreensí
vel expectativa que se criou, nos segmentos mais re
presentativos da sociedade, em relação à reforma do
Judiciário. Uma Justiça forte, soberana, ágil e próxi
ma do povo é o que todos desejam, para que, em fu
turo próximo, possamos repetir, no Brasil, o que já di
zia William Pitt, em 11'93, no Parlamento inglês:
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Neste país, nenhum homem, por sua
fortuna ou categoria, é tão alto que esteja
acima do alcance das leis; e nenhum é tão
pobre ou obscuro que não desfrute a sua
proteção. Nossas leis proporcionam igual
segurança e garantia ao exaltado e ao hu
milde, ao rico e ao pobre.

É a democracia em toda a sua plenitude.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, ao concluir,

cumpre-me dizer que estamos conscientes da importân
cia e da complexidade da reforma que iremos fazer, que
deverá ser a mais abrangente, para garantir, em definiti
vo, a consolidação do Estado de Direito, sem o qual não
há democracia possível. Resta-nos, agora, tão-somente,
esperar que Deus nos ilumine e nos inspire, para que
possamos, ao final da missão cumprida, merecer o privi
légio de servir à Pátria, como representantes do povo,
engrandecendo-a, para que se afirme, no reconheci
mento e no respeito intemacional, como nação verdadei
ramente livre, democrática, soberana, próspera e social
mente justa.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO CANEDO (PSDB - GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, o Sistema da Confederação Nacional da
Indústria - CNI comemorou, no dia 25 de maio de
1999, em todo o País, o Dia da Indústria.

Dispõe o Brasil do maior parque industrial da
América Latina, o que significa que, excetuados os
Estados Unidos e o Cal'ladá, somos a principal con
centração de indústrias das Américas.

Em Goiás, a Federação das Indústrias do Esta
do de Goiás luta, há 47 anos, pela industrialização do
Estado, indispensável ao nosso desenvolvimento
econômico e social, juntamente com a agricultura, a
pecuária e o comércio.

A FIEG, integrante do Sistema CNI, também feste
ja a data magna da indústria, sob a batuta do seu Presi
dente, José Aquino Porto, do seu 10 Vice-presidente, Pa
ulo Afonso Ferreira, e demais pares daquela Federação.

A Medalha do Mérito Industrial foi criada pela
FIEG, em 1968, como sua mais alta distinção, para
homenagear, publicamente, personalidades e entida
des que se destacarem no desenvolvimento da indús
tria goiana. Existindo há 31 anos, a Medalha do Méri
to Industrial só foi outorgada, até hoje, 14 vezes.

No rol dos condecorados, estão cinco ex-Ministros
de Estado, quatro ex-Govemadores, o Tribunal de Justi
ça do Estado, quando completou 100 anos, e a Organi
zação Jaime Câmara, nos 50 anos de O Popular. A pri
meira condecoração aconteceu em 27 de março de

1968, e a mais recente, em 23 'de maio de 1991, há,
portanto, oito anos.

O ex-Presidente da Confederação Nacional da
Indústria, Tomás Pompeu de Souza Brasil, a rece
beu, na sua abertura. In memoriam, naquela oca
sião, também a obteve o saudoso Antônio Ferreira
Pacheco, que empresta seu nome pioneiro ao maior
clube de trabalhadores do Brasil, com os seus mais
de 140 mil metros quadrados de área utilizada, uma
das numerosas obras do Presidente da FIEG, José
Aquino Porto.

Recentemente foram agraciados com a Meda
lha do Mérito Industrial em Goiás o Governador do
Estado, Marconi Perillo, os empresários Alberto Bor
ges de Souza, Domingos Vilefort Orzil, IIdefonso Li
mírio Gonçalves, João Alves de Queiroz Filho, Jorge
Abrão e Sandro Mabel Antônio Scodro, pela valorosa
contribuição dada ao desenvolvimento industrial de
Goiás.

Marconi Perillo, Governador do Estado de Go
iás, foi Deputado Estadual (1991-1995), Deputado
Federal (1995-1999). Goiano de Palmeiras de Goiás,
casado com Valéria Jaime Peixoto Perillo, foi conde
corado como Deputado do Ano de 1992 e 1993; Me
dalha do Mérito Legislativo, 1992; Destaque Político,
1993. O Governador Marconi incluiu no seu programa
de governo, como prioridade, a industrialização do
Estado de Goiás, que hoje alcança 1% do Produto
Industrializado Brasileiro - PIB, percentual este que
ainda é pequeno em virtude das grandes potenciali
dades de que dispõe o nosso Estado de Goiás.

Alberto Borges de Souza é sócio-diretor do Gru
po Caramuru, fundado por seu pai, Múcio de Souza
Rezende, em 1970, com instalação em Goiás e no
Paraná. O Grupo Caramuru está, hoje, entre as 300
maiores empresas do Brasil, dedicando-se à industri
alização de milho e soja, compreendendo esse pro
cesso a produção de semente, armazenagem, deger
minação, pré-cozido, extração, refino e embase de
óleo vegetal e produção de farelo. Emprega 1.500
pessoas, que trabalham em 100 mil metros quadra
dos de área construída, com faturamento global pre
visto para 1999 de 650 milhões de reais. Suas expor
tações, este ano, chegarão a 140 milhões de reais.

Domingos Vilefort Orzil é mineiro, filho de fazen
deiros, começou os estudos em Belo Horizonte e fez
o Agrotécnico na Universidade Federal de Viçosa.
Em 1946, comprou, com alguns sócios, em Morri
nhos, uma fábrica de manteiga, diversificando sua
produção e construindo uma filial em São Luiz dos
Montes Belos, que se tornou matriz. Mas foi com a im
plantação de uma fábrica de leite em pó, nessa cida-
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de, que a empresa se transformou em grande com
plexo: a Laticínios Morrinhos - Produtos Leitbom,
com 35 unidades industriais, gerando 750 empregos
diretos e 10 mil indiretos, com um faturamento, em
1998, de 78 milhões e 500 mil reais e o recolhimento
de mais de 11 milhões e 326 mil reais em impostos.

Ildefonso Limírio Gonçalves foi sargento da FAB,
especialista em motores de avião, em plena Segunda
Guerra. Em 1954, iniciou·a carreira de viajante comercial
na Pró-Ouímica e depois passou ao laboratório Fontou
ra, onde foi premiado como o maior vendedor de todos
os segmentos do mercado brasileiro. Em 1963, montou a
Distribuidora Omivendas, em Uberlândia. A seguir, ad
quiriu o Laboratório Neo-Ouímica, do Rio de Janeiro, e
os laboratórios Dueto e Kinder, de São Paulo. Atraído pe
los incentivos do Fomentar, transferiu o Neo-química e o
Dueto para Anápolis e criou a Polar Plast. Hoje, o Grupo
Limírio Gonçalves reúne quatro empresas, com 500 co
laboradores, atuando em todo o País.

João Alves de Queiroz Filho é o Presidente da
Arisco Industrial Limitada e está aqui representado
por seu irmão, Cirillo Marcos Alves, Vice-Presidente
da empresa. A maior unidade da Arisco situa-se em
Goiânia, produzindo a grande maioria dos mais de
200 produtos de sua linha. A Arisco supervisiona a
produção de toda a matéria-prima que usa. Muitos de
seus equipamentos estão entre os mais avançados
do mundo. Em apenas 29 anos, ela conquistou a linha
de frente da disputada indústria alimentícia brasileira.
Está no Brasil inteiro e em muitos países, com sua di
versificada produção. Na Argentina, ela incorporou a
Copisi a seu grupo, com fábricas em Mendonza e nos
Andes.

Jorge Abrão é paulista, bacharel em Direito e
fundou, em 1958, a Indústria Goiana de Café Limita
da, o conhecido Café Bandeira. Faltavam embala
gens, e ele fundou a Indústria Goiana de Embalagens
Limitada - IGEL, segundo faz questão de frisar, gra
ças à apresentação da FIEG, assinada pelo Presi
dente José Aquino Porto, que lhe conseguiu as quo
tas indispensáveis de matéria-prima. Assim, Goiás
ganhou sua primeira fábrica de embalagens de papel
para café e muitos outros produtos. É, ainda, pioneiro
das embalagens plásticas. Fundou a Poligel Embala
gens Plásticas, a Grafigel Embalagens e a Milionário
Indústria e Comércio de Embalagens, para reciclar
material plástico e produzir sacos para lixo e mudas.

sandro Mabel Antônio Scodro é Diretor-Presidente
do Grupo Mabel, cuja principal empresa é a Bolachas
Mabel, fundada há mais de 30 anos por seu pai, Nestoro
Mabel, imigrante italiano. Suas fábricas estão localizadas
em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, produzindo, além

de bolachas, balas, refrescos, salgadinhos, aperitivos e
waffer, distribuídos em mais de 100mil pontos de vendas
em todo o País. Preocupada com o bem-estar de seus
empregados, a Mabel construiu um conjunto habitacio
nal, com 250 casas, nos arredores de sua fábrica, em
Aparecida de Goiânia, para aqueles que não dispunham
de moradia própria. Só de ICMS, ela recolhe cerca de
400 mil reais mensalmente.

Estão de parabéns a FIEG, e todos os empresá
rios agraciados com a mais alta condecoração em
Goiás, que é a Medalha do Mérito Industrial.

Obrigado a todos pela atenção dispensada.
OSR. PRESIDENTE (Caio RieJa) - Passa-s~ ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. João Fassarella.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, assomo à tribuna neste Grande Expediente para
trazer à Casa uma reflexão que, de um lado, envolve
acontecimentos amplamente divulgados por toda a
imprensa nacional e, por outro, relações do Congres
so Nacional - de uma parte, em relação ao Tribunal
de Contas da União e, de outra, ao papel a ser de
sempenhado pela Comissão Mista de Orçamento.

Sr. Presidente, nos últimos dias tomamos co
nhecimento de duas importantes notícias. Uma envol
ve o Presidente da Comissão Mista de Orçamento,
Deputado Lael Varella, de Minas Gerais. A imprensa
divulgou que, na qualidade de Presidente daquele ór
gão, o Deputado conseguiu a liberação de 9 milhões
de reais relativos ao Orçamento deste ano, já estando
empenhado o pagamento de quase 2 milhões de rea
is para a construção de um hospital vinculado a uma
fundação que leva o nome de seu filho, Fundação
Cristiano Varella.

As opiniões no Estado de Minas Gerais se divi
dem. Alguns acham que a obra é meritória, pois tra
ta-se de hospital do câncer, localizado no interior do
Estado; portanto, seria importante para a descentrali
zação dos serviços de saúde.

Observe-se, entretanto, que não é usual isso
acontecer num momento de extrema escassez de re
cursos, especialmente para a saúde pública, área em
que faltam importantes investimentos para a constru
ção de hospitais, - alguns deles até mesmo com
obras inacabadas, sem que possam iniciar o funcio
namento, como o Pronto-Socorro de Belo Horizonte,
na região de Venda Nova. Nesse contexto, assiste-se
à possibilidade de destinação de 9 milhões para uma
instituição privada que, pelo fato de ainda não estar
em funcionamento, não possui convênio com o Siste-
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ma Único de Saúde. Tivemos hoje a oportunidade, na
Comissão Mista de Orçamento, de discutir um pouco
essa questão. Essa é uma notícia que toma conta dos
jornais de Minas Gerais.

Uma obra que também foi analisada por aquela
Comissão, debatida várias vezes, durante anos se
guidos, diz respeito à construção do Tribunal Regio
nal do Trabalho de São Paulo. A construção inici
ou-se em 1992. Naquele mesmo ano, vistoria promo
vida por técnicos do Tribunal de Contas da União tra
zia indicações de irregularidade.

Diz o relatório preliminar dessa vistoria que foi
assinado um contrato em que não consta prazo para
o início da obra, não existe fixação de datas para as
etapas da construção, não existe prazo para a con
clusão e nem para a entrega da obra, o que contraria,
portanto, dispositivos legais. Diz ainda esse relatório
que a obra só teve início em 30 de julho de 1993.
Entretanto, os pagamentos começaram a ser efetua
dos no dia 30 de abril de 1992, ou seja, quase um ano
antes de a obra ser iniciada.

Arrumaram uma forma de licitar o terreno da
obra como se nele já houvesse um prédio pronto. A
princípio, podia parecer que a empresa ganhadora da
licitação construiria o prédio, que, uma vez construí
do, seria repassado ao Poder Público. Mas não esta
va claro que se tratava de um prédio em construção.

O terreno, objeto da licitação, só teve a sua es
critura passada no dia 14 de setembro de 1992, en
quanto o pagamento já havia sido realizado no dia 30
de abril de 1992, e o início da construção, somente no
dia 30 de julho de 1993. Isso consta do relatório de
1992, que somente foi apreciado pelo Tribunal de
Contas da União em 1996, ou seja, quatro anos depois.

Então, Sr. Presidente, quero chamar a atenção
para o papel do Tribunal de Contas da União e para
um argumento muitas vezes usado para justificar al
gumas atitudes: o tempo. Em nome desse argumento
deixa-se que muitas irregularidades ocorridas neste
País adquiram grandes dimensões, quando poderiam
ter sido evitadas ou sanadas no seu nascedouro. Se
passa muito tempo para serem descobertas, muitas
vezes já não é mais possível repará-Ias.

Em 1996, o Tribunal de Contas da União, mes
mo reconhecendo que as irregularidades apontadas
em 1992 eram procedentes, decidiu relevá-Ias, acei
tando o raciocínio de que a obra já estava em fase
conclusiva; e interrompê-Ia naquele momento, anular
o processo Iicitatório, determinar nova licitação, isso
causaria ao Erário e à população mal maior do que
aceitar as irregularidades e deixar que concluíssem a
obra.

Contudo, novo relatório do próprio Tribunal de
Contas, sobre auditoria feita em 1998, demonstrou
que as irregularidades eram mais volumosas, pois
haviam sido concedidos aditivos para aquisição de
equipamentos sem o processo Iicitatório adequado, e
a obra ainda não estava concluída. Ora, relevaram-se
as irregularidades porque o prédio estava para ser
concluído, em 1996. No entanto, em 1998 as irregula
ridades perduravam, e a obra não estava concluída.

O relatório de 1998 do Tribunal de Contas indica
as seguintes irregularidades: incompatibilidade entre
o estágio físico e o montante dos recursos liberados.
Isso significa que a liberação de recursos para aquela
obra não tinha qualquer relação com a evolução da
obra. A impressão é de que - e de fato isso ocorria 
a liberação de recursos atendia muito mais à solicita
ção da empreiteira do que à adequada medição do
que estava sendo construído.

Outra irregularidade foi com relação às parcelas
dos serviços executados, que tiveram as medidas su
perestimadas, conforme constatado pelo Tribunal de
Contas. Verificou-se a ausência de elementos indis
pensáveis para que a administração aferisse custos
unitários na obra. E se não há como aferir os custos
unitários, não há como avaliar o que se tem de pagar
em cada etapa da obra.

O relatório apontou ainda celebração de escritu
ra de retificação e ratificação de aditamento, com vis
ta ao restabelecimento do equilíbrio econômi
co-financeiro do contrato.

Vieram à tona alguns fatos, hoje de conheci
mento geral, que chegam a ser uma agressão à ética
e à cidadania, como o de que foi preciso fazer um adi
tivo ao contrato, ao longo da sua execução, para res
tabelecer o equilíbrio econômico da empreiteira.

O custo do metro construído, avaliado pelo rela
tório do Tribunal de Contas, foi de 2.952 reais. Repito:
2.952 reais o metro quadrado. Hoje já é de conheci
mento geral e da própria Comissão Mista de Orça
mento que obras públicas têm um custo médio que
varia entre 700 e 800 reais o metro quadrado, valor
considerado suficiente e até um pouco elevado. Tudo
isso está no relatório do Tribunal de Contas.

Vejo aí dois problemas, para os quais eu gosta
ria de chamar a atenção desta Casa. Um é em rela
ção ao papel, ao poder, à organização e ao significa
do do Tribunal de Contas da União. Percebemos que
esse órgão, por intermédio de seus técnicos, cumpre
um papel importante. Normalmente sério, conscienci
oso, identifica com rigor falhas administrativas, desvi
os do ponto de vista legal, indica e aponta irregulari
dades.
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A análise dos relatórias técnicos produzidos
pelo Tribunal de Contas da União nos dá a percepção
de sua necessidade e, ao mesmo tempo, da lisura
com que são produzidos. Entretanto, há grande lenti
dão no processo e normalmente também uma rever
são das orientações técnicas dadas quando do julga
mento pelo Pleno do Tribunal de Contas da União.
Essa lentidão é tão grande que um relatório feito em
1992, já indicando que determinada construção esta
va sendo iniciada com graves erros, somente veio a
ser examinado em 1996. No caso, pode até ter havido
certa compreensão de que já não adiantava mais,
mas é preciso ter claro que não adiantava mais por
que o dano ao Erário já havia sido produzido, e, quem
sabe, até de maneira irreversível.

Foi preciso a constituição de uma CPI, que virou
os holofotes do País em direção a esse problema,
para que avançassem nas investigações. Espero
que, ao mesmo tempo, se avance também em rela
ção às medidas necessárias a que possamos dar ma
ior agilidad~ à tramitação dos processos no Tribunal
de Contas da União, maior eficiência e maior coerên
cia entre a decisão técnica e a decisão do Pleno da
quele Tribunal.

Temos de nos debruçar sobre essa realidade;
caso contrário, vamos ficar aqui apenas correndo
atrás das irregularidades mais berrantes, deixando
passar talvez um grande número de irregularidades
menores, que, se somadas, acabam por produzir os
mesmos efeitos danosos das grandes.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Avenzoar Arruda.

O Sr. Avenzoar Arruda - Deputado João Fas
sareUa, V. ExI, especialista em matéria de orçamento
e de fiscalização financeira e que muito engrandece a
bancada do Partido dos Trabalhadores, aborda nesta
tarde tema de grande importância, e o faz de maneira
muito didática. Primeiro, porque, por meio de um fato
trazido em suas minúcias, demonstra algo extrema
mente preocupante: a lentidão do Tribunal de Contas
- e, parece-me, isso pode ser extensivo aos Tribuna
is de Contas dos Estados - eo julgamento a posteri
ori. Se o Tribunal de Contas da União tem como fun
ção fundamental auxiliar o Legislativo, essas ações
deveriam ocorrer pari passu com as obras, com o
processo como um todo, de tal modo que permitisse
ao legislador fiscalizá-Ia no exato momento de sua re
alização. Existem vários pedidos de auditoria e de in
vestigação. Entretanto, quando chegam a um resulta
do-e, na verdade, mais uma vez, pode ocorrer aqui
lo que V. Ex· denuncia-, é preciso decidir se causa
rá mais prejuízo impedir o está sendo feito de forma ir-

regular ou se é melhor deixar que a obra seja concluí
da, embora haja réalmente irregularidades. V. Exª, re
pito, traz ao debate tema extremamente importante.
Creio ser preciso rever o funcionamento dos Tribuna
is de Contas, para torná-los mais ágeis e para que
possamos exigir não um julgamento a posteriori,
mas fiscalização no exato momento em que aconte
cem as ações.

O SR. JOÃO FASSARELLA - Deputado Aven
zoar Arruda, agradeço a V: ExB o aparte, que incorpo
ro ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, Srfls e Srs. Deputados, penso ter
condições de fazer essa avaliação porque faço parte
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização. Devemos avaliar o papel dessa Co
missão diante da lentidão dos resultados produzidos.

Durante os três últimos anos, tendo notícias de
que estavam sendo realizadas obras irregulares, a
Comissão Mista de Orçamento solicitou ao Tribunal
de Contas que enviasse obrigatoriamente, tão logo
chegasse ao Congresso Nacional a mensagem orça
mentária, um relatório sobre todas as obras que, na
sua avaliação, pudessem conter alguma irregularida
de. Ou seja, pedimos ao órgão auxiliar do Congresso,
o Tribunal de Contas, por intermédio de seus técni
cos, que apontasse as irregularidades encontradas.
E isso não trouxe conseqüência maior para o sanea
mento dessas irregularidades, os recursos continua
ram sendo liberados normalmente.

Fizemos assim durante os últimos três anos.
Está aqui o Deputado Giovanni Queiroz, que foi e é
um grande companheiro naquela Comissão e acom
panhou de perto essa preocupação. Ao chegar o rela
tório do Tribunal de Contas, solicitamos que a libera
ção dos recursos fosse sempre condicionada a medi
das por parte do Executivo para sanear as irregulari
dades, e que essas medidas fossem informadas ao
Congresso Nacional.

No ano passado, chegamos à conclusão de que
só isso não era suficiente. Tomamos, então, a deci
são de que as obras com indicação de irregularidades
por parte do Tribunal de Contas só poderiam ter seus
recursos liberados com a aprovação, caso a caso, da
Comissão Mista de Orçamento.

Estamos agora com vinte obras. Boa parte de
las está paralisada, porque não foram liberados os re
cursos para a sua continuidade. Examinando-as, cau
sa-me preocupação a possibilidade de que a Comis
são, ao chamar para si a responsabilidade, acabe ce
dendo por força, primeiro, da necessidade das obras
em questão, porque a obra é necessária e precisa ser
concluída. O metrô de Belo Horizonte, Capital do meu
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Estado, por exemplo, está entre as obras com graves
irregularidades indicadas pelo Tribunal de Contas, e a
pressão vinda do Estado é muito grande, pois a obra
é realmente necessária.

Fico preocupado, porque, se nortearmos o nos
so raciocínio e a nossa conduta levando em conta
apenas a necessidade da obraou os interesses da re
gião que representamos, vamos acabar relevando to
das as irregularidades apontadas e autorizando a li
beração de reCUiSOS para todas essas obras. Preocu
pa-me que venhamos - de man~ira ainda mais gra
ve, porque aí não é o órgão auxiliar, mas o próprio po
der fiscalizador do Congresso Nacional - a dar, por
antecipação, atestado de idoneidade, sob a alegação
de importância e necessidade das obras, relativo a
ações administrativas, superlaturamento, desvios de
recursos e licitações irregulares.

Deixo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
uma reflexão. Na minha avaliação, a Comissão Mista
de Orçamento deve rever sua direção, arejar-se. A
nova Comissão já foi indicada. O prazo de cinco dias
úteis já está esgotado. A Comissão, com esse novo
espírito, dará uma dinâmica mais moralizadora e efe
tiva a sua atuação.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. João Fassa
relia, o Sr. Caio Riela, § 2fJ do art. 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Ricardo No
ronha, § 2fJ do art. 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Bispo Rodri
gues.

O SR. BISPO RODRiGUES (Bloco PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - É uma honra ocupar esta
tribuna quando V. Ex· está na Presidência da Mesa.
Isso mostra a importância que os Deputados de Bra
sília têm e que se agiganta nesta Casa.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, nesta se
mana o Brasil assistiu pela televisão a cenas do que
está acontecendo no Nordeste. As imagens foram de
cortar o coração. Faço, por isso, este discurso "Brasil,
Terra de Contrastes", parafraseando um grande filó
sofo.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Parlamentares, ve
nho a esta tribuna para compartilhar com meus pares
e com toda a sociedade brasileira a tristeza e a indig
nação que senti ao ver, em reportagem na TV, maté
ria sobre a situação de moradores de um Município
do Nordeste que, enquanto esperam a chuva chegar,
estão sendo medicados com calmantes nos ambula
tórios.

Apopulação faminta do Nordeste estátomando Di
azepan para se acalmar da grande dor e desespero.
Uma imagem vale por mil palavras. Quisera eu poder re
produzir a imagem daqueles rostos sofridos pelo desca
so govemamental que vem de longos anos.

Quisera eu poder reproduzir em palavras o sofri
mento descrito por cada uma das pessoas entrevista
das, sobretudo as mulheres que estão no aguardo de
seus maridos e filhos que foram tentar a vida no sul do
País.

Se pudéssemos reproduzir nesse telão a ima
gem do povo brasileiro, talvez esta Casa exigisse mu
danças na política econômica que está sendo aplica
da em nosso País.

Lágrimas foram derramadas por mulheres bra
sileiras quando relatavam nesta semana na TV Glo
bo sua vida e a de seus filhos. Essas pessoas estão
sem perspectiva de solução imediata para os proble
mas decorrentes da seca, que as impossibilita de
plantar. A completa e total ausência do Estado não
permite que pelo menos seja amenizada a dura reali
dade desse povo. A única água derramada na região
são as lágrimas que correm no rosto sofrido das mu
lheres nordestinas.

Uma das mulheres, ao ser perguntada sobre os
filhos, respondeu que estavam todos em São Paulo,
para onde foram em busca de emprego, mas que, até
o momento, estavam desempregados. Por isso, ain
da não lhe puderam enviar dinheiro algum. "Não é
maldade, não" - disse a pobre senhora na sua pure
za. "É que meus filhos estão desempregados. Eles
também estão passando fome lá em Sun Paulo". O
modo de falar daquela senhora mostra que, além de
seca, o Estado não dá educação e cultura ao povo.

Outra senhora, ao ser perguntada em rede naci
onal se o calmante melhoraria a sua vida, disse: "É,
melhora, porque eu durmo e esqueço. Mas quando
acordo, começa tudo de novo, começo a pensar mil
besteiras. Pelo menos, enquanto durmo, não penso
em me matar".

Os médicos psiquiatras estão receitando Diaze
pan na veia ou calmantes para que as pessoas pos
sam dormir e esquecer o grave problema da fome, da
miséria, do lar desesperado e de seus filhos que es
tão indo para "Sun Paulo". Lá estão conhecendo o de
semprego, a marginalidade, morando em guetos,
atrás de uma vida melhor.

É possível imaginar que este País - um dos
mais ricos do mundo em recursos naturais, com a ma
ior reserva florestal, prestes acomemorar seus tenros
quinhentos anos, país que inovou em diversos seg
mentos, como na arquitetura, exporta cultura, possui
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um Presidente culto, poliglota e um Governo de diplo
matas, com um passado de luta contra a injustiça 
esteja vendo seu povo tomar medicamento controla
do como se fosse placebo para esquecer a realida
de? Pois bem, chegamos a esse ponto. Os cidadãos
brasileiros, donos desta terra, estão tomando calman
tes para esquecer a desgraça.

A psiquiatra do ambulatório, em entrevista con
cedida à televisão, explicou que o calmante está sen
do muito procurado, principalmente pelas mulheres,
como ajuda no enfrentamento das dificuldades. O
medicamento não acaba com o problema. O fator es
tressante continua existindo: a miséria.

Que país é este? Quando iremos nos indignar
com tantas desigualdades? Não se trata aqui de curar
doenças. O povo não está doente, sobretudo, dos
nervos, como dizem. O povo está sofrendo de misé
ria, fome, descaso e injustiça. O povo brasileiro está
sendo roubado, desrespeitado e assassinado pelos
próprios governantes, que não são capazes ou não
têm interesse de mudar tal realidade marcada pela
desigualdade e pelo contraste.

No lugar de calmante para o povo, o Governo
deveria devolver o que lhe tomou. Ministros e Procu
radores viajam à custa do Erário para onde querem.
Muitos levam a família para uma ilha remota. Lá pas
sam semanas douradas e não vêem a miséria do nos
so povo.

O Governo utilizou dinheiro público para pagar
65% da dívida da empresa Tele Norte. A privatização
não era para arrecadar dinheiro. Na prática, os ban
cos do Governo e os fundos de pensões das estatais
estão emprestando dinheiro para as empresas priva
das estrangeiras comprarem as nossas. O patrimônio
acumulado pelo povo brasileiro durante muitos anos
está sendo vendido para estrangeiros com dinheiro
emprestado do BNDES, dos fundos de pensão, di
nheiro esse que deveria ser usado para a pequena e
média empresa gerar emprego no Brasil.

Dinheiro emprestado não como é emprestado
no banco oficial do Governo, a 40% de juros, para um
homem montar uma fábrica, uma loja, uma padaria,
mas emprestado aos gringos, aos estrangeiros, a
3,5% ao ano.

A Vale do Rio Doce custou 3 bilhões. No ano
passado ela deu 1 bilhão de lucro. Onde está esse lu
cro? Onde o estão aplicando? O Governo deveria de
volver o dinheiro do povo, entregue de bandeja ao Sr.
Cacciola e a seus sócios.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Marcon
des Gadelha.

o Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Deputado
Bispo Rodrigues, como representante de um Estado
nordestino, agradeço a V. Exll a solidariedade expres
sa nesta denúncia candente que faz sobre o quadro
de abandono e de miséria paquela região. Retornan
do de certa forma ao leito original de seu discurso, e
corroborando as suas palavras, eu diria que há mane
iras mais eficientes de enfrentar o drama secular do
Nordeste do que a aplicação de sedativos, a oferta de
Diazepan. Há medidas concretas que podem tornar o
semi-árido uma região produtiva, rica, geradora de
emprego, de renda e, sobretudo, de esperança. Sabe
V. ExJl que não é destino das regiões semi-áridas do
mundo a pobreza e a miséria. Ao contrário, as regiões
onde se desenvolvem a agricultura mais rica, mais
moderna, mais eficaz e mais produtiva são todas re
giões semi-áridas ou desertos completos. Infelizmen
te não houve decisão política até agora dos Governos
para enfrentar com tecnologia e com recursos ade
quados esse problema, nobre Deputado Bispo Rodri
gues. Veja, por exemplo, que o nosso semi-árido nor
destino é o único semi-árido tropical do mundo. Todas
os outros ou são desertos completos ou não são tropi
cais. Isso dá ao semi-árido nordestino uma grande
especificidade à produção de frutas para a exporta
ção e a pecuária de pequenos animais. Falta apenas
água na região. Há pelo menos 150 anos discute-se
projeto de transposição de águas do Rio São Francis
co, mas o projeto dorme nas pranchetas das salas de
reuniões, não sai das discussões para a prática. Nes
se momento, aproveitando a solidariedade de V. Exª,
lembro que pelo menos uma coisa este Congresso
Nacional pode fazer aqui e agora: aprovar decisões
em favor da transposição de águas do Rio São Fran
cisco. Tramita nesta Casa a Lei de Diretrizes Orça
mentárias, e emenda acolhida pelo Relator estabele
ce a alocação de recursos para a transposição de
águas do Rio São Francisco. Apelo a V. Exª e a todos
quantos nesta Casa se compadecem com a situação
aflitiva do nordestino para que não deixemos passar
essa oportunidade, não deixemos para outra Legisla
tura, ou quem sabe para outro milênio, ou quem sabe
para outra geração a decisão sobre essa questão cru
cial. Com a aprovação dessa medida, poderemos
oferecer condições dignas a milhares e milhares de ir
mãos nossos. Exorto V. Exª a juntar-se a nós, às ban
cadas do Nordeste. Vamos decidir a transposição de
águas do Rio São Francisco para dar às pessoas que
vivem na região um instrumento a fim de desenvolver
suas aptidões e tornar a sua vida mais produtiva,
mais rica e mais eficiente, e também da sua família e
do País.
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o SR. BIS PO F10DRIGUES - Agradeço a V.
ExB o aparte, nobre o Exmo. Deputado Marcondes
Gadelha.

Ouço, com prazar, o nobre Deputado Wagner
Salustiano.

O Sr. Wanner l3alustiano - Deputado Bispo
Rodrigues, desEljo parabenizá-lo pela coragem em
trazer à tona temas ":ão relevantes para a vida do
País. V. Exa falo'J sobre o Nordeste e sobre as privati
zações. E eu, em uma rápida pincelada - até porque
estou inscrito para falar em uma Comissão da qual
faço parte, preciso correr para lá -, quero dizer a V.
Exa que este é o momfmto de esta Casa se apegar ao
tema privatizaçHo, que tanto mal tem causado ao
nosso País, porc,ue as realizadas até então estão sob
suspeita. As gralações das fitas mostram que as pri
vatizações forar1 realizadas debaixo de suspeição,
de falcatruas. ISEiO nãc' é sadio para o nosso País. Mi
lhares e milharen de dl~sempregados estão passando
fome, correndo f:;trás eie emprego, inclusive engenhe
iros e outros pro'issionais de nível universitário estão
aceitando qualq~Jer emprego em troca de um salário
mínimo. Isso es tá ac,ntecendo no meu Estado de
São Paulo. Enql.anto isso, o Governo está desviando
altas quantias, hilhõe; de dólares dessas privatiza
ções, para sustentar banqueiros que não têm capaci
dade de administrar s(~us próprios negócios. Deputa
do Bispo Rodrigues, parabenizo-o pela coragem de
trazer a debate esse t(ima. Peço a esta Casa que não
deixe morrer um discurso tão importante, porque pre
cisamos levá-lo avanto, para apurar a fundo o aconte
cido. Por isso, digo a todos que este é o momento de
esta Casa instaurar a CPI das Privatizações a fim de
apurar todos os fatos que estão por trás dessas falca
truas. Muito obriqado.

O SR. BIS[~O RI:>DRIGUES - Nobre Deputado
Wagner Salustiano, agradeço a V. Ex8 o aparte.

Volto ao m~3U discurso reportando-me à área de
privatizações. A privatJzação foi vendida pelos editori
ais da imprensa ,-aquela mesma a que os Ministros,
na gravação, se referii"am dizendo que estava dema
is, que estava até se exacerbando no seu apoio 
como tendo a finalidacle de arrecadar dinheiro e dimi
nuir as dívidas externa e interna. Pergunto, então: O
que aconteceu com eElsa dívida? Quase triplicou. Au
mentou, e muit,), inviabilizando o futuro do nosso
País. Na prática. Ol:t bancos do Governo e os fundos
de pensão das I.~statais estão emprestando dinheiro
às empresas privadas estrangeiras. O Governo deve
ria também develver ao povo o dinheiro que foi entre
gue ao Sr. Cacciola e aos seus sócios. Mas, contradi
toriamente, o Gc ,verno não tem dinheiro para manter

as fr~ntes de trabalho, aumentar o salário mínimo,
manter professores em sala nas escolas públicas,
manter os hospitais universitários, profissionais da
saúde em condições decentes de trabal~o.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, que País
é'este? Que cidadão está sendo beneficiado por esse
programa de privatizações que o Governo está fazen
do na área de telecomunicações? Tenho certeza de
que não é o Brasil, tampouco o povo brasileiro.

Se não, vejamos. Deveria ser lucrativo, mas o
Governo está pagando a dívida que as empresas pri
vadas têm com ele mesmo. Deveria aumentar a ofer
ta de emprego, mas só em São Paulo a companhia
telefônica espanhola tem como proposta de trabalho
demitir aproximadamente 1.500 funcionários. E, por
outro lado, está contratando funcionários espanhóis
que até estão terceirizando serviço em nosso País.
Os lucros dessas instituições eram aplicados aqui.
Agora os lucros estão sendo enviados ao exterior
para gerar riqueza européia, americana e outras coi
sas mais. Deveria melhorar a qualidade de serviço,
que piorou. As tarifas deveriam ser mais competiti
vas, mas aumentou o valor da assinatura básica, e já
estão anunciando outro aumento.

O dinheiro arrecadado com as vendas deveria
ajudar a pagar parte das nossas dívidas. No entanto,
as nossas dívidas só cresceram.

É ou não este Governo um governo de contradi
ções, Sr. Presidente? O sofrimento das pessoas que
moram no sertão nordestino e de todas as outras que
ainda não receberam tratamento psiquiátrico, Srs.
Parlamentares, é também conseqüência dessas con
tradições.

A mim me doeu e calou fundo no meu coração
assistir pela televisão, juntamente com meus filhos-e
minha esposa, a nordestinos, feitos à imagem e se
melhança de Deus, tomando tranqüilizantes por cau
sa de miséria em que vivem.

Falava ontem com o Prefeito de Manaus, Alfre
do Pereira do Nascimento, do PFL, e S. EXª me dizia
que a Prefeitura daquela capital está colocando médi
cos nos postos de saúde para receitar comida. O su
jeito sai do posto de saúde com receita de comida, feí
jão, carne, frango e macarrão, debaixo do braço. Já
dizia Monteiro Lobato que aquilo que corrói a saúde é
o bichinho da fome.

Sr. Presidente, este é um Governo contraditório.
Fala em modernidade, mas as pessoas estão mor
rendo e tomando tranqüilizante - Diazepan na veia
- para esquecer os problemas.

O sofrimento daquelas pessoas calou fundo no
meu coração e no de toda a minha família. Este Go-
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vemo está desorientéldq,. mas.não perde o hábito:
continua criando impostos, fazendo gracejos para a
imprensa e enganando o povo. Esta semana, o colu
nista Élio Gaspari falava sobre o novo imposto de ren
da mínimo que o Governo quer impor às empresas.

Refiro-me aqui àquilo que o Governo está cha
mando de imposto de renda mínimo, ou seja, a uma
nova tributação de 2% sobre a receita bruta das em
presas. Se uma empresa estivér perdendo dinheiro,
ainda assim, o Governo irá confiscá-Ia em 2% da sua
receita, porque é isso que os arautos dos impostos
estão pregando no Congresso.

Pergunto: Será que os bancos vão pagar esse
imposto? Os bancos, neste Pais, não pagam impos
to, porque estão financiando as reeleições por aí.
Esse será mais um golpe nas pequenas e médias em
presas brasileiras, cuja saúde financeira já está tão
ruim, e alimentará o mercado informal, que cresce as
sustadoramente. Quem está desempregado e não
consegue voltar para o mercado de trabalho vai se vi
rando como pode, pois précisa garantir sua sobrevi
vência e a de seus dependentes.

Neste imenso País, onde existe riqueza sufici
ente para garantir escola para todas as crianças, para
garantir saúde e dignidade para o povo, está faltando
vontade poUtica e amor ao próximo. Um governo que
conhece os sonegadores - segundo se deduz do de
poimento do Secretário da Receita Federal, Sr. Eve
rardo Maciel, na CPI dos Bancos -, mas aceita o di
nheiro deles para se reeieger e os protege, escon
dendo esse ilícito, e, além disso, exige sacrifícios dos
assalariados, ignorando a miséria do nordestino, não
pode estar governando para o povo.

Esta democracia que estamos vivendo é injusta
e hipócrita, porque, debaixo de tantã irresponsabilida
de, fala-se em criar cada vez mais impostos. Mas
todo cidadão inteligente no Pais sabe que quando se
cria imposto arrecada-se menos, porque os grandes
sempre têm um jeito de pagar menos imposto.

Como eu disse, fala-se agora em criar o imposto
de renda mínimo, com aHquota de 2% para cada em
presa, inclusive para aquela que dá prejuizo. A em
presa que dá prejuízo, se o projeto for aprovado des
sa forma, vai ter que pagar imposto de renda também,
mas não os bancos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Bispo
Wanderval.

O Sr. Bispo Wanderval - Deputado Bispo Ro
drigues, quero parabenizá-lo por esse discurso auda
cioso, corajoso, e pelas teses levantadas por V. Ex8

,

mostrando o sofrimento e a desgraça do povo. V. Ex8

falou sobre as privatizações, e gostaria de lembrar

que o último faturamento da Companhia Vale do Rio
Doce, construída pelo povo brasileiro com tanto sacri
fício e entregue por este Governo à iniciativa privada
por três bilhões de reais, foi de mais de um bilhão de
reais. V. Ex8 falava também sobre o relacionamento
entre o Governo e os banqueiros. O Sr. Vicente Cac
ciola veio à CPI e não disse nada. O ex-Presidente do
Banco Central também veio a essa CPI e não disse
nada. A CPI está caindo no ostracismo e possivel
mente não produzirá nada de positivo para o povo
brasileiro. Quando esses banqueiros batem na porta
do Banco Central, na calada da noite, são atendidos,
mas as pessoas que precisam ter uma banquinha de
cachorro-quente, aqueles que querem se estabelecer
como pequeno ou microempresário não têm por parte
do Governo Federal qualquer iniciativa de ajuda. V.
ExB falava ainda sobre a miserabilidade do povo.
Esse Nordeste mostrado pelo repórter da Rede Globo
de Televisão está espalhado por todos os Estados
brasileiros, como, por exemplo, o meu Estado, que
tem mais de 1milhão e 800 mil pessoas desemprega
das. Entre essas, há pessoas formadas, com diplo
mas, que se estão submetendo a ganhar esse mísero
salário de 136 reais. Parabenizo V. ExB Não tomarei
mais o seu tempo, porque muitos Deputados desejam
aparteá-Io.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, há tempos, um sujeito desemprega
do tentou suicidar-se em São Paulo. Um membro do
Corpo de Bombeiros disse-lhe que não se matasse,
porque ninguém iria chorar por ele. O sujeito pensou
e desistiu de tentar o suicidio, porque entendeu que
ninguém iria chorar por ele. Faço esse discurso para
dizer às minhas irmãs do Nordeste, feitas à imagem e
semelhança de Deus e que estão tomando calmante
por causa da crise, que estou chorando por elas. De
putado eleito pelo Rio de Janeiro, estou discursando
para que isso não passe em branco, porque lá há mu
ita gente se matando e ninguém está chorando por
eles. Que Deus abençoe o nosso Brasil. (Palmas.)

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. ,Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) - Tem
V Ex8 a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, em primeiro lugar, parabenizo o Deputado Bis
po Rodrigues pelo seu discurso. O aparte que iria fa
zer era para dizer que, segundo o economista Fábio
Akira, nesse processo de desvalorização, o Brasil
perdeu algo em torno de 48 bilhões, o que equivale a
5,17% do nosso PIB. Se esse recurso fosse, por
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exemplo, destinado a bolsa-escola - projeto criado,
no Distrito Federal, p~lo ex-Governador Cristovam
Buarque -, daria para tirar todas as crianças das ruas
brasileiras, pagando-se 60 reais às famílias que ma
triculassem, naquelas condições, seus filhos nas es
colas. Ou seja, o dinheiro existe, o problema é a op
ção de onde aplicá-lo.

Quero usar o tempo que me resta para dizer que
fui integrante de uma Comissão Externa da Câmara
dos Deputados para_ investigar mortes ocorridas no
Hospital Salgado Filho que assustaram todos nós.

É preciso separar o joio do trigo. Chegou"se
àquele processo de denúncia porque o Hospital Sal
gado Filho, no Rio de Janeiro - hospital público -,
vem desenvolvendo um trabalho sério e pôde, por
meio de seus levantamentos, evidenciar que, num
determinado momento, havia um número de mortes
maior e sem muita explicação se comparado com ou
tros plantões.

A violência sempre foi, em maior ou menor es
cala, um dos maiores problemas da sociedade. Atual
mente tem-se manifestado em cada esquina, no tra
balho, na família. Transformou-se numa epidemia
moderna.

Um episódio recente dessa violência desafiou
nossa capacidade de indignação. Ocorreu dentro do
Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro.
Um dos profissionais que ali trabalham é acusado de
agir como mercador da morte, levando ao pânico a
população que utiliza o serviço daquela instituição.

Mais uma vez o caminho da assistência médica
entrelaça-se com o caminho da criminalidade. Na en
cruzilhada desse (des)caminho andam lado a lado o
sofrimento das famílias das vítimas e o lucro das máfi
as constituídas.

Contudo, paradoxalmente, há que se fazer re
flexão sobre os fatos, que se tornam extremamente
positivos uma vez que iluminam a possibilidade de
existir luz no fim do túnel desse caos em que se trans
formou a saúde brasileira. Isto posto, vamos aos fa
tos:

'_~ Primeiro, o controle epidemiológico interno do
hospital detectou um evento serítíriêla, qual seja o au
mento do nume!!) de mortes em determinado setor,
sempre com a mesmª equipe. Parece simples, mas,
quantos dos nossos hospitais públicos ou privados fa
zem esse controle, mesmo"tendo instrumentos para
isso? '

Depois, o hospital, cortando a própria carne, de
nuncia e expõe suas mazelas, rompendo com o espí
rito de corpo, nosso velho conhecido.

Os fatos acima por si sós revelam a seriedade
do hospital. A opinião pública precisa ser esclarecida
de que não houve omissão da instituição em relação
aos supostos crimes.

Quanto aos funcionários, estes demonstram
tanta indignação quanto a sociedade. O abraço pro
movido por eles ao hospital indica movimento no sen
tido de resgatar a dignidade de suas profissões e a
confiança da população na instituição, ambas arra
nhadas pelos acontecimentos.

Caberá ao cldadão-funcionáriÓ e ao cida
dão-usuário alinharem-se na pressão social para que
a justiça seja feita. A ira santa deflagrada contra o
Hospital Salgado Filho corre o risco de julgar o todo
pela parte. E a distorção por meio desse julgamento
pode conspirar contra uma instituição fundamental
para o sistema de saúde do Rio de Janeiro.

O descrédito aumentará a ansiédade e o sofri
mento dessa população ferida na sua cidadania e
maltratada pelo Poder Público. Afinal, maus profissio
nais e até criminosos existem em todas as áreas, mas
somente instituições sérias logram detectá-los e ex
purgá-los do convívio social.

Na condição de integrante da Comissão Exter
na de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados
venho tornar público meu apoio ao Hospital Salgado
Filho pela maturidade e pelo profissionalismo, bem
como à Polícia Civil pela forma séria com que vem
apurando os fatos.

Era o que tinha a dizer.
O ,SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) - Tem

V Exa a palavra.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, venho à tribuna para mais
uma vez falar sobre Alagoas.

Lamentavelmente, o Poder Judiciário estadual
insiste em pedir intervenção no Estado pelo fato de
não serem repassados mais de 17% da receita esta
dual para os Poderes Executivo e Legislativo.

O Ministro Nélson Jobim, do Supremo Tribunal
Federal, concedeu liminar que permitia ao Tribunal de
Justiça de Alagoas receber do Estado 6,5 milhões de
reais. No entanto, este Deputado, a bancada de Ala
goas e o Governador Ronaldo Lessa estivemos com
S. Exª, que, após exposição de motivos que apresen
tamos, reviu sua própria decisão e cassou a liminar
concedida. Com isso, o Governador Ronaldo Lessa
teve condições de não fazer tal repasse para o Tribu
nal de Justiça do Estado de Alagoas.
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Também na companhia do Governador Ronal
do Lessa estivemos com o Sr. Pedro Malan e vários
outros Ministros. Graças a Deus, temos conta,do com
o apoio de diversas a.utoridades da área federal em
Brasília e do próprio Supremo Tribunal.

Sr. Presidente, SrDs 'e Srs. Deputados, Alagoas
é um dos Estados mais sofridos do Brasil. Dos cem
Municípios mais pobres do Brasil, os que apresentam
maior índice de pobreza lá se encontram. Portanto,
não se concebe que o Estado gaste 18% a 19% de
sua receita somente com o Tribunal de Justiça e com
a Assembléia Legislativa, ou seja, com os Poderes
Legislativo e Judiciário do Estado.

É importante que esta Casa reveja inclusive a
Lei Amin, sobre o teto constitucional para as Câmaras
Municipais, os Tribunais e as Assembléias Legislati
vas, impedindo que se destine no,Orçamento quanto
quiser para esses Poderes. Enquanto a Bahia repas
sa 0,7% de sua receita para os Poderes Legislativo e
Judiciário, Alagoas está repassando 17%. Fizemos
pesquisa nacional e verificamos que, por exemplo,
Sergipe destina 2 milhões de reais para aAssembléia
Legislativa e o Ceará, muito maior do que Alagoas, 4
milhões. Nosso Estado repassa 4,5 milhões de reais.

Sr.Presidente, SrDs e Srs. Deputados, querem
pedir a cassação do Governador porque S. ExII. não
consegue repassar-lhes o que está hoje determina
do, algo em torno de 15%. Além do mais, pretendem
aumentar esse percentual, que pode chegar a quase
20% só para os dois Poderes. Imaginem V. Exlls: so
mente a Assembléia Legislativa e o Tribunal de Con
tas do Estado levam exatamente 6 milhões de reaisot
da receita do Estado.

Sr. Presidente, enquanto um Deputado Federal
recebe o salário bruto de 8 mil reais, que com os des
contos vai para 4,5 mil reais, em Alagoas há Deputa
dos Estaduais que recebem direta ou indiretamente
um salário de 40 mil reais. Eainda pedem intervenção
no Estado.

Mais uma vez venho de público hipotecar soli
dariedade ao Governador Ronaldo Lessa por ter en
frentado a Assembléia Legislativa, o Tribunal de Con
tas do Estado e a Justiça, enfim. É preciso ter civismo
brasileiro para acabar com fatos como esse, que o
Brasil já não comporta. Do contrário, estaremos fada
dos ao fracasso.

Portanto, registro minha posição em defesa do
Governador Ronaldo Lessa.

O SR. LUIZ SALOMÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) - Tem
V Ex8 a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
Deputados, registro que estou encaminhando dois
projetos de lei que alteram a CLT e o Plano de Benefí
cios da Previdência.

No sentido de facilitar a vida daqueles que po
dem gozar de aposentadoria especial, pretendo tor
nar obrigatória, no momento da rescisão, a entrega
do documento comprobatório do tempo de serviço.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) - Tem
V Ex8 a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sras e Srs. Deputados, peço sejam transcritas nos
Anais considerações gerais a respeito da nova estru
tura do INSS feitas pela APAFISP - Associação Pau
lista dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias.

Preocupa-nos o fato de a nova estrutura do·
INSS acabar com o atendimento dado a todos os ne
cessitados da Previdência Social, tais como aposen
tados e pensionistas, criando a terceirização do aten
dimento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

A NOVA ESTRUTURA DO INSS

Considerações Gerais

Nota

Assunto:
Reestruturação organizacional do
INSS

Antecedentes
Procedendo-se a um superficial exame no histó

rico do Sistema Previdenciário Brasileiro, constata-se
que o mesmo a partir da década de 60, sofreu a cada
dez anos profundas modificações no seu modelo or
ganizacional, fruto quase sempre da tentativa de se
buscar alternativas para melhor atender às necessi
dades da clientela, ou aos projetos de reformas admi
nistrativas realizados pelo Governo sendo que, no
âmbito previdenciário, propugnava-se pela expansão
e universalização dos serviços e noutras ocasiões
pelo enxugamento da máquina, sobretudo quando do
agravamento da crise fiscal em nosso País.

Nesse contexto, todos os projetos de reestrutu
ração do INSS (e dos órgãos que o antecederam)
sempre foram elaborados no âmbito da própria Au
tarquia, mediante participação de servidores que re-
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presentavam todas as suas áreas de atuação, com o
propósito de evitar qualquer solução de continuidade
dos serviços previdenciários.

Seus pressupostos se fundamentavam em prin
cípios voltados para a melhoria da prestação dos ser
viços e do atendimento ao usuário, a adequação de
corrente de alterações legais ou reorganização admi
nistrativa. encetada pelo Governo. Ou simplesmente
para torná-Ia mais compatível com programas de mo
dernizaçã.o institucional realizados pela própria Enti
dade.

Tal preocupação se embasava no fato de que a
mudança organizacional traz conseqüências imedia
tas que vão deste o fluxo de papéis e de trabalho, al
terações nos sistemas corporativos (Arrecadação e
Benefícios), operacionais (Pessoal, Sicaf etc), mu
dança de codificação das unidades, de formulários,
de competências dos órgãos, das atribuições dos diri
gentes e até dos critérios de vinculação da rede ban
cária para fins de pagamento de benefícios, dentre
outros.

Assim, a participação efetiva de todos os seg
mentos no processo permitia, desde o início, o enga
jamento e a compreensão das diretrizes norteadoras
do modelo, além de propiciar o exame prévio de suas
repercussões, buscando-se alternativas capazes de
superar dificuldades surgidas no momento da implan
tação.

É de se ressaltar que ao Ministério cabia, na
qualidade de órgão supervisor e responsável pela de
finição das políticas, o exame e a aprovação, em pri
meira instância, quando se procedia a incorporação
de sugestões visando seu aperfeiçoamento para pos
terior encaminhamento à Presidência da República,
por meio do órgão central do Sipec.

O Modelo de 91
O cenário em que foi elaborado a estrutura de

1991, completada em 92, era bastante adverso, pois
decorria da Reforma Administrativa efetivada no iní
cio do Governo Collor - quando ocorreu a fusão do la
pas com o INPS, surgindo o atual INSS, cuja orienta
ção propugnava pelo enxugamento da máquina ad
ministrativa, mediante redução linear e drástica dos
órgãos, das estruturas, dos quadros de pessoal, es
tes com determinação de redução de 30% da for
ça-de-trabalho independente da natureza de cada ór
gão, por meio da aplicação do instituto da disponibili
dade.

Além disso, havia determinação expressa da
então Sodap no sentido de que a Autarquia deveria
reduzir o número dos cargos de direção e das chefias
operacionais em 60% do existente, o que implicaria

no fechamento de inúmeras unidades de atendimen
to, que, até então, eram definidas segundo o tipo de
penefício.

No âmbito interno, agravava-se o quadro com a
situação caótica em que se encontrava o então INPS
decorrente de diversos fatores, a saber:

a) desmandos administrativos pratica
dos por dirigentes não pertencentes aos
quadros da Instituição;

b) forte interferência política negativa
em todos os níveis da Autarquia, principal
mente nas áreas dos benefícios e serviços
previdenciários;

c) completa desorganização dos servi
ços, a falta de controle, a corrupção, o obso
letismo dos Sistemas corporativos, as péssi
mas condições das instalações dos postos.
Tudo isso em decorrência da grave crise ge
renciai gerada sobretudo pela total falta de
compromisso do~ dirigentes que, na sua
grande maioria, n-ão pertencia aos quadros
da Instituição;

d) terceirização da concessão dos be
nefícios rurais para os Representantes Ru
rais que também contribuíam para a grande
sangria dos cofres previdenciários decorren
te da concessão indiscriminada e ilegal de
benefícios de renda mensal vitalícia e outros
assegurados aos trabalhadores rurais;

e) desinteresse governamental em
profissionalizar e qualificar os quadros de
pessoal das Autarquias Previdenciárias,
principalmente o do então INPS, acarretan
do grande desmotivação e aposentadoria
em massa, sobretudo dos servidores mais
experientes e comprometidos com o seu pa
pei de agente público.

Diante desse contexto, a alternativa encontra
da foi a de umatotal ruptura do modelo vigente e
das regras de funcionamento, adotando-se com
uma das principais medidas a extinção das Repre
sentações Rurais, transferindo-se seus encargos
para os Correios mediante a celebração de contrato
de prestação de serviços sob supervisão permanen
te e sistemática do INSS.

Quanto a estrutura, optou-se por um modelo em
que os órgãos de execução - Gerências e Postos
passaram a ser estruturados por especialistas ou li
nha de atuação, que vigora até hoje, ensejando que
se criassem as Gerências Regionais de Seguro Soci
al e de Arrecadação e Fiscalização, bem como, as
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Procuradorias Regionais, segundo parâmetros técni
cos previamente estabelecidos;

Sobreleva assinalar que as algumas atividades
de apoio passaram a ser desenvolvidas pelas Unida
des de Atendimento Local, vinculadas diretamente às
Direções Estaduais, centralizando-se totalmente as
atividades relativas à gestão dos recursos humanos e
de administração patrimonial nas capitais, relatando
todo o pessoal nos postos, ensejando um aporte de
servidores de cerca de 20% nas unidades finalísticas.

Esse modelo ensejou uma sensível melhoria do
desempenho da Linha do Seguro Social, permitindo
iniciativa pioneira em 93 em que passou a ter aferido
o desempenho de suas unidades por fatores de pro
dutividade e qualidade.

Isso tornou-se factível pela valorização e estru
turação profissionalizado daquela linha de atuação,
eis que as chefias passaram a ser preenchidas, sem
exceção, por servidores do quadro e pelo critério do
mérito e da competência, submetidos a Programa de
Treinamento Gerencial, a exemplo do que já ocorria
nas áreas de Arrecadação e Fiscalização e da Procu
radoria, Recursos Humanos, Auditoria.

Oportuno consignar que, naquela ocasião, en
tendeu o Ministério inviável a regulamentação dos cri
térios de escolha e manutenção das chefias técnicas
e operacionais.

Não obstante, concordando com a proposta do
INSS, fez incluir regra no decreto"que aprovou a es
trutura regimental, estabelecendo que todos os car
gos do Grupo DAS seriam preenchidos por servido
res do Quadro e, mais tarde, no caso dos Superinten
dentes ampliou para a'possibilidade de integrar o Ser
viço Público.

Convém registrar que, a partir de 1996, essa re
gra foi-se tornando letra morta, alegando-se a inexis
tência de lei que restringisse o acesso a esses car
gos, considerados de livre nomeação e exoneração,
situação ainda em plena vigência.

Por outro lado, também em 1992, foi iniciado um
verdadeiro resgate da área do Seguro Social, com um
programa de melhoria dos postos, de informatização
e de qualificação mediante treinamento operacional
e comportamental de todos os servidores ali lotados,
onde se desseminou os conceitos do programa de
qualidade, quebrando-se os paradigmas e a cultura
institucional com a adoção do novo enfoque voltado
para o cliente, razão maior da própria existência da
Autarquia.

Estabeleceu-se, a premiação dos postos que
apresentassem os melhores índices de desempenho,
mediante fatores de avaliação sistemática.

Paralelamente, foi redimensionada a rede local
de atendimento com mudança das áreas de abran
gências dos Postos, implantado o novo Sistema de
Concessão e Manutenção dos Benefícios pela Data
prev, automatizando grande parte dos procedimentos
operacionais, aliado à revisão dos benefícios em ma
nutenção, recadastramento dos aposentados e pen
sionistas, implantação de novas sistemáticas de con
cessão e controle de auxílios, dentre outros.

Em 1994, também foram realizados estudos vi
sando uma nova reestrutura do INSS, os quais, por
força da mudança de Governo e, logo em seguida, do
início da tramitação do Projeto de Reforma Previden
ciária encaminhado ao Congresso Nacional em 1995,
não tiveram prosseguimento.

Da Necessidade de Revisão na Estrutura
As constantes alterações procedidas na legisla

ção previdenciária, com ênfase para a recente Emen
da Constitucional n2 20/99, promulgada após quatro
anos de tramitação no Congresso Nacional, aliadas
ao processo de modernização e informatização em
curso desde 92, já vinham demonstrando a necessi
dade de um rearranjo institucional no INSS.

Ademais, essa necessidade foi fortalecida em
1998, com a aprovação da Reforma Administrativa
que recomenda expressamente a implantação de
modelo de administração gerencial para organiza
ções responsáveis pelas atividades exclusivas do
Estado, onde se enquadra a Entidade.

Evidencia-se, assim, como urgente e inadiável a
adoção de medidas visando as adequações que se fi
zerem necessárias para a concretização dos princípi
os consubstanciados no Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado, defendido por todos os segmen
tos da sociedade brasileira, que clama, cada vez
mais, pela prestação de melhores serviços pelo setor
público.

Entretanto, como se trata da maior organização
pública na prestação de seguro social da América La
tina, merece o exame percuciente e amadurecida dis
cussão do modelo a ser adotado, da estratégia de
ação e das implicações decorrentes, de modo que
não ocorra qualquer repercussão negativa perante os
milhões de aposentados e pensionistas, cuja sobrevi
vência depende única e exclusivamente da renda de
seus proventos.

Nesse sentido, é de se ressaltar que o modelo
atual da estrutura dos órgãos de execução local- ge
rências e postos - deve merecer estudo minucioso,
eis que traz a grande vantagem de permitir que as re
feridas unidades se dediquem exclusivamente à pres
tação de serviços aos segurados e contribuintes.
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Também facilita e agiliza o processo decisório
decorrente da redução dos níveis hierárquicos e da
profissionalização e especialização dos servidores
das linhas, além de estarem totalmente desoneradas
das chamadas atividades-meio, centralizadas nas di
reções estaduais.

Entretanto, acarreta algumas dificuldades de
correntes da falta de representação, a nível local, do
INSS e, em alguns casos do atendimento em um úni
co local de todos os serviços previdenciários.

Outro fundamento para se proceder a focaliza
da reestruturação refere-se a nova regra inserta na
Constituição Federal- art. 194, parágrafo único, inci
so VII, pela EC nº 20 que estabelece a Gestão Quatri
partite, ensejando a inclusão na estrutura do INSS de
um Conselho de Administração, como órgão delibera
tivo, integrado por representantes do Governo, dos
Empregados, dos Empregadores e dos Servidores.

Estes poderiam ser os principais argumentos
para que se efetive a reorganização da Autarquia vi
sando adequar a sua gestão aos novos pressupostos
legais e que envolverá obrigatoriamente a revisão de
todos os métodos e processos de trabalho e os proce
dimentos operacionais a fim de atender às novas re
gras para a concessão de aposentadoria e pensão
aos trabalhadores e seus beneficiários.

O novo modelo proposto

A Direção Central
Contrariando toda a orientação governamental,

o novo modelo da estrutura da Direção Central foi
concebido mediante a centralização das atividades
de orientação e assistência à gestão operacional dos
estados, com a supressão das Superintendências
Estaduais e fortalecimento da estrutura das áreas de
dicadas as chamadas atividades-meio, assim consi
deradas todas aquelas que não se vinculam direta
mente à finalidade e missão do INSS. Como exemplo,
basta citar o quantitativo dos cargos DAS, onde se
constata significativo aumento do número desses car
gos na Presidência, denominada de Colegiado, em
cerca de 60% em relação ao quantitativo atual, 105%
na Auditoria, em contrapartida a Diretoria do Seguro
Social sobre um enxugamento na sua estrutura com a
redução de 50% do número de cargos DAS, confor
me se verifica dos anexos.

O modelo, portanto, propiciará o fortalecimento
do Poder Central quando extingue as atuais Superin
tendências Estaduais e vincula diretamente à Direção
do Órgão, em Brasília, as novas Gerências Executi
vas, em um total de ao, comprometendq.a finalidade
dos órgãos centrais, pois deverão assumir, além das
atividades específicas, a responsabilidade pela orien-

tação e assistência permanente, direta e operacional
àquelas unidades executivas.

Outra distorção se comprova pela criação de um
órgão responsável, dentre outras competências, pela
aprovação de Plano Diretor de Tecnologia e Informa
ção do MPAS e da Dataprev, definindo as respectivas
diretrizes, bem como, coordenando e supervisionan
do as suas atividades. E mais, esse Órgão também
deverá apreciar e aprovar a aquisição de equipamen
tos, sistemas e serviços de Informática a serem utili
zados pelo MPAS e Dataprev.

Trata-se de um lamentável equívoco'dos formu
ladores do projeto, uma vez que:

a) interfere na autonomia legal do Mi
nistério e da Dataprev;

b) inverte o papel do Ministério de ór
gão supervisor, a quem compete definir as
diretrizes e políticas a serem implementadas
pelo INSS, bem como supervisionar suas
atividades principalmente no que diz respei
to a resultados alcançados;

c) distorce a própria missão institucio
nal e os objetivos previstos na legislação
que criou a Autarquia.

Entretanto, os responsáveis pelo trabalho de
reestruturação alegam como principal argumento
para a aprovação da paquidérmica estrutura da Di
reção Central o fato de que, ao final, o custo da es
trutura como um todo se manterá inalterado, na ten
tativa de justificar e aprovar um modelo de rearranjo
organizacional totalmente equivocado.

As Superintendências Regionais - seu novo papel
O organograma divulgado mostra que, ao con

trário do que preconiza o Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado, tem um forte caráter burocrático,
visto que busca fortalecer, como ressaltado anterior
mente, o Poder Central mediante a vinculação direta
das Gerências Executivas à Direção Geral do INSS,
em Brasília, face o total alijamento das atuais Supe
rintendências Estaduais, reduzidas a 10 e regionali
zadas (por critérios não divulgados), as quais passa
rão a exercer o papel de simples assessoria do Órgão
Central.

Serão, portanto, meras repassadoras de infor
mações institucionais e de acompanhamento de re
sultados, sem qualquer intervenção, reproduções do
modelo das atuais Superintendências, com pequenas
alterações.

O cumprimento efetivo da missão do INSS esta
rá a cargo das 800 Agências da Previdência Social
(que passarao a ter a denominação da década c;fe 60)
e das 150 Unidades de Atendimento Avançado da
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Previdência Social, as quais terão, na prática como
principal alteração a unificação do comando e a pos
sibilidade de atendimento em todas elas, indistinta
mente, dos contribuintes e segurados. Paradoxal
mente, reduz-se de forma drástica, ou seja em cerca
de 50%, as funções relativas aos encargos de super
visão e chefias operacionais para permitir a criação
de DAS destinados as Gerências, Agências e Unida
des-Meio.

Portanto, para dar suporte ao mesmo número
de Unidades de execução cria-se uma gigantesca es
trutura-meio, trazendo como único argumento o fato
de que não se gastará um centavo a mais. A prevale
cer o modelo proposto, ganha a burocracia que alar
deando a implantação de um modelo gerencial busca
fortalecer o statu quo do Poder Central e reduz em
mais de 60% a área mais importante da Autarquia, a
do Seguro Social.

Finalmente, cabe ponderar que os Gerentes
Executivos, hoje preocupados com as atividades fina
Iísticas serão compelidos a dedicar grande parte de
seu tempo às múltiplas atividades relacionadas com
pessoal, serviços gerais, material, orçamento, dentre
outras.

Da necessidade de reexame do projeto
A reestruturação do INSS é uma necessidade

para permitir sua adequação às regras dimanadas da
Reforma Previdenciária efetivada pela EC n2 20/99 e
a demanda dos seus clientes - contribuintes e segu
rados, bem como propiciar melhores condições de
funcionamento e de trabalhos aos servidores respon
sáveis pelas atividades de execução.

Entretanto, deverá atender a alguns pressupos
tos a fim de que não haja comprometimento de sua
atuação, buscando-se compatibilizar a descentraliza
ção de atividades-meio e a unificação das unidades
de ponta com a indispensável agilidade da tomada de
decisão, levando-se a sugerir uma completa revisão
do modelo proposto, considerando, dentre outros:

a) o esvaziamento das Superintendên
cias demandará a concentração em Brasília
das atuais atividades de supervisão, contro
le e orientação técnica das unidades de
execução;

b) a expansão desnecessária de uni
dades responsáveis pelas atividades-meio,
podendo prejudicar o desenvolvimento das
atividades finalísticas, inclusive o nivel de
resolubilidade e a agilidade do atendimento
da clientela previdenciária;

c) a possibilidade de proliferação do
preenchimento dos cargos DAS das unida-
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des descentralizadas sem observância de
requisitos técnicos, pela inexistência de dis
positivo legal que restrinja a ocupação des~

ses cargos por aqueles critérios;
d) o prejuízo das atividades de norma

tização e supervisão próprias cios órgãos da
Direção Central pela necessidade de maior
dedicação àquelas voltadas para a orienta
ção técnica às gerências executivas, hoje a
cargo das Direções Estaduais;

e) a redução drástica da estrutura dos
órgãos da área do Seguro Social na Direção
Central, bem como, de outras áreas com ca
racterísticas estratégicas na consecução
dos objetivos institucionais, como por exem
plo, Recursos Humanos;

f) o corte de significativo número de
funções de supervisão nas Agências e Pos
tos (estes últimos, agora denominados de
Unidades de Atendimento Avançado);

g) a distorção e falta de transparência
na elaboração dos critérios para definição
da localização das Superintendências Regi
onais e demais unidades descentralizadas;

h) o equívoco decorrente da inserção
da Dataprev e do MPAS no processo inter
no de gestão da Autarquia;

i) a possibilidade de desvio de pessoal
da linha finalística para executar atividades
de apoio operacional.

Nesse sentido, poder-se-ia sugerir o reexame
da proposta para que, dentre outras modificações,
venha a ser evitada a concentração de poderes na
Direção Central, prática abolida há mais de três dé
cadas no âmbito da Previdência Social, diante da
expectativa de se extinguir as Superintendências
Estaduais e da melhoria efetiva do modelo dos ór
gãos de ponta, bem como da implantação efetiva da
gestão quadripartite do INSS e da concentração,
nas capitais, das atividades de administração (recur
sos humanos, logística e tecnologia de informação)
em uma única Unidade de Gestão Administrativa.

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi~

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL ~ PB.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, estou encaminhando à Mesa
projeto de lei que cria o Parque Nacional do Vale dos
Dinossauros nos Municípios de Sousa e São João do
Rio do Peixe, no Estado da Paraíba.
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o SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. A~oíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
comunicar à Casa que estou apresentando projeto de
lei que estabelece alíquota máxima e normas gerais
em relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza.

É só o que tenho a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) - Conce

do a palavra pela ordem ao Deputado Evilásio Farias.
O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.

Pela ordem.) - Sr. Presidente, SrtJs e Srs. Deputados,
venho novamente a esta tribuna para falar sobre
tema de grande importância. E gostaria que assim
também entendesse o Chefe do Executivo Federal.
Refiro-me, indignado, ao que considero a maior cha
ga do PaIs: a sonegação, que grassa por toda parte.

Certo dia li um artigo do Sr. Everardo Maciel, pu
blicado em jornal de grande circulação nacional, no
qual o autor tacitamente afirmava que o PaIs perde
por ano nada mais, nada menos do que 825 bilhões
em decorrência da sonegação. Sr. Presidente, esse
valor é quase igual ao Produto Interno Bruto brasileiro
anual!

O que nos deixa estarrecido é que o mais diflcil
é levantar o diagnóstico, esse cidadão o faz. Depois
do diagnóstico estabelecido, fica mais fácil aplicar o
tratamento. E não se pode fazer justiça social neste
PaIs, o que é um reclamo geral, sem justiça em rela
ção aos impostos.

Quero fazer referência a um outro artigo veicula
do no último dia 27 de maio, de autoria do Deputado
Marcos Cintra, que faz comentário corroborado pelo
último discurso que ouvi no Grande Expediente, o do
Deputado Bispo Rodrigues, que também, com indig
nação, menciona os Indices de sonegação do PaIs.

Cita o Deputado Marcos Cintra no seu artigo:

Das 530 empresas de maior fatura
mento no Brasil, metade não paga Imposto
de Renda; dos 66 bancos maiores do Brasil,
mais da metade, quase 60%, não pagaram
um centavo de Imposto de Renda.

Aliás, esse segmento, que sempre foi privilegia
do, cada vez emprega menos e lucra cada vez mais.

Um levantamento indica que, dos 100 maiores
contribuintes da CPMF neste PaIs, 50 nunca recolhe
ram um centavo de Imposto de Renda. Então, a legis
lação está aI, mas precisa ser mudada, porque é cruel

para com a categoria assalariada e complacente com
os poderosos

Eeu trago aqui alguns números para fazer com
parações: o assalariado de classe média no PaIs
paga duas vezes mais Imposto de Renda do que o
assalariado com as mesmas condiçOes nos Estados
Unidos, quatro vezes mais que o do Japão e quinze
vezes mais do que o assalariado da mesma faixa da
Argentina, paIs vizinho nosso.

A forma de recolher imposto no PaIs precisa ser
mudada. O imposto declaratório precisa ser mudado
porque propicia a sonegação. É preciso adotar o mo
delo não-declaratório ou a cobrança compulsória,
para que haja maior justiça, menor sonegação e au
mento da arrecadação.

Era este o meu pronunciamento.
Agradeço a V. Ex8 a tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Noronha) - Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Ri
cardo Maranhão.

O SR. RICARDO MARANHÃO (PSB - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, SrtJs e Srs. Deputados, o Sindicato Nacional
das Entidades Fechadas de Previdência Privada 
SINDAPP, lançou em Brasllia o Código de Ética dos
Fundos de Pensão, que, elaborado por comissão de
alto nlvel, veio preencher antiga reivindicação tanto
das fundações quanto de seus participantes.

Um código de ética moderno e atualizado é im
portante instrumento de ação, capaz de garantir a li
sura e a transparência das açOes de homens e de en
tidades. Não se podia mais admitir que instituiçOes
como os fundos de pensão, que têm importância his
tórica e gerenciam bilhões de reais - patrimOnio de
mais de dois milhões de trabalhadores brasileiros 
não contassem com o apoio de instrumento de traba
lho de tal magnitude.

O novo código é importante porque a ética
deve orientar o comportamento humano. Nada pode
ser feito fora da moral e da ética; nada é válido se
não estiver assentado sobre os alicerces da honesti
dade e da retidão, virtudes que a moral e a ética
abrangem.

A relevância do código elaborado pelo Sindapp
é ainda maior dado o diflcil por que passa o PaIs,
quando tão séria quanto a crise econOmica é a crise
moral, crise para a qual algumas pessoas fecham os
olhos, enquanto o dinheiro público é usado para so
correr bancos e banqueiros inescrupulosos, para ci
tarmos apenas um único e trágico exemplo.

Em relação aos fundos de pensão, os proble
mas também são antigos, embora não faça tanto tem-
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po assim que as fundações eram obrigadas a com
prar moedas podres, emitidas pelos pod~rosos de
plantão, ou então a associarem-se a amigos dess.es
mesmos poderosos, em investimentos sem viabilida
de,inexplicáveis, que "acabavam sempre gerando
grandes prejufzos para os trabalhadores.

Os escandalos do chamado "Esquema PP"
aconteceram no Governo Collor. A tentativa de em
purrar papéis podres para os fundos são do perlodo
no qual o Senhor Fernando Henrique Cardoso já era
Ministro da Fazenda.

Agora, preocupado com as crescentes despe
sas com as aposentadorias e as pensões dos servi
dores públicos, o Governo anuncia planos para criar
fundos de pensão que atendam aos servidores dos
diversos Poderes, em ambito federal, estadual e mu
nicipal - uma idéia magnffica, muito defendida por
instituições como o próprio Sindapp; todavia, precisa
ser estudada com atenção e cautela.

Os fundos de pensão não têm apenas a nobre
missão de garantir a seus participantes aposentadori
as e pensões dignas, mantendo no mercado consu
midor homens e mulheres da terceira idade. Só essa
missão já lhes garantiria um lugar de destaque na po
trtica social do Pafs. No entanto, eles são muito mais
do que isso. Como precisam investir com segurança
para garantir suas obrigações futuras, os fundos de
·pensão são, em todo o mundo, os grandes impulsio
nadores do progresso e do desenvolvimento econô
mico. São eles responsáveis pela geração de empre
go, pela maior arrecadação tributária e por mais justa
divi~ão de renda.

Os enermes fundos de pensão do funcionalismo
público que serão criados funcionarão como podero
so instrumento de poupança e banco de fomento para
o progresso do Pafs. Mas, se não houver cautela e
ética, essa (grande idéia poderá acabar como mais
uma dor de)cabeça para os já sofridos servidores pú
blicos. Eles só terão sentido e só terão êxito se funcio
narem livres das injunções governamentai!:?, livres
dos interesses polftico-partidários. Sua existência de
penderá.exclusivamente da capacidade dos próprios
funcionários de geri-los e fiscalizá-los. Se não forem
transparentes, claros, visfveis por todos, vão acabar
como alguns institutos de previdência estaduais: ge
rando recursos para serem desperdiçados nas céle
bres e ilegais caixas únicas que os Governos mantêm
ao arrepio da lei.

Para os futuros fundos de pensão do funciona
lismo e para os mais de trezentos já existentes no
Pafs - um número muito pequeno e muito aquém
das necessidades nacionais, quando lembramos

que, só nos Estados Unidos, existem mais de 700 mil
fundos de pensão -, para esses Fundos de Pen;;ão,
os existentes e os futuros, repito, que já lutam por no
vas conquistas, por mais liberdade, pelo fim das injun
ções potrticas, o Código de Ética veio em boa hora;
veio para defender o dirigente que faz ·da ética e da
moral a razão de ser de sua ação, para defender e
salvaguardar a aposentadoria digna e a pensão ho
nesta do sofrido trabalhador brasileiro.

Ao estabelecer normas de comportamento para
os gestores dos fundos, o Código de Ética dá, a todos
eles, poderes para não mais se render à imposições
absurdas ou ilegais; ou seja, os deveres éticos do
gestor compreendem a concretização dos direitos e
interesses legftimos de participantes e beneficiários,
mercê da condução ética da entidade previdenciária,
objetivando a otimização dos resultados.

O Código de Ética chega no exato momento em
que o Governo procura IT\odificar a Lei n2 6.435/77,
que criou os Fundos de Pensão e que hoje, muitos
anos depois, está realmente precisando moderni
zar-se, mas necessita de atuàlização, e não de revo
gação. Chega no momento exato. Sem um Código de
Ética moderno, atual e eficiente como esse criado
pelo Sindapp, nenhuma dessas propostas terá su
cesso.

É oportuno salientar, também, que esta Casa
está atenta a questões de natureza ética que podem
prejudicar a sua imagem perante a opinião pública. A
demonstração mais eloqüente dessa nova postura foi
a decisão rápida e corajosa de excluir, recentemente,
um dos seus membros pelo descumprimento dos pro
cedimentos éticos a que todo cidadão está submetido.

Os três projetos de lei complementar encami
nhados à Camara dos Deputados pelo Executivo,
embora apresentem aspectos modernizantes, tam
bém contêm gritantes falhas, cabendo a nós, repre
Sentantes do povo, corrigi-Ias; entre outras iniciativas,
precisamos sanar a ausência da exigência de um Có
digo de Ética pela nova Agência prevista como órgão
regulador e fiscalizador das entidades fechadas de
previdência privada.

Cabe a esta Casa, por ocasião do exame a que
serão submetidos os aludidos projetos de lei comple
mentar, recomendar que o Código de Ética elaborado
pelo Sindapp seja desde já aprovado pela Secretaria
de Previdência Complementar e aplicado às entida
des sob a sua supervisão e controle. É a maneira
mais fácil e eficiente que o Poder Executivo tem de
demonstrar Iimpidamente que comunga das mesmas
preocupações do Sindicato Nacional das Entidades
Fechadas de Previdência Privada e que não mais
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pressionará as entidades do sistema para contemplar
os amigos e correligionários do poder.

Encerro este pronunciamento cumprimentando
o Sindapp pelo grande passo em direção ao futuro
que a instituição acaba de dar. Que o exemplo dos
fundos de pensão brasileiros frutifique e que seu sin
dicato possa continuar assim, firme e atuante em de
fesa das fundações e de seus únicos e legítimos do
nos, os trabalhadores brasileiros.

Sr. Presidente, realmente está de parabéns o
Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Pre
vidência Privada pela elaboração desse Código de
Ética, que permitirá que no Brasil os fundos de pen
são, que hoje já ostentam o patrimônio de 90 bi
lhões de reais, venham a representar, em 2010, cer
ca de 400 bilhões de dólares, de acordo com as pre
visões do Sistema Brasileiro de Previdência Privada
Fechada. Tenho certeza de que o Sr. Relator do
PLP n2 8, Deputado Manoel Castro, aproveitará
esse Código de Ética elaborado pela Sindapp na le
gislação que está sendo elaborada para disciplinar
os fundos de pensão no Brasil.

O Sr. Ricardo Noronha, § 2f2 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vamos ter votação de emenda à Constituição, vamos
aguardar o quorum de 308 Srs. Deputados. Estare
mos dando continuidade à apreciação da proposta de
emenda à Constituição que cria o Ministério da Defe
sa.

O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex8 a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, sras e Srs. Deputados, quero inicialmente jus
tificar-me. Fui chamado anteriormente, mas me en
contrava exatamente na CPI do Narcotráfico. Aliás, é
o assunto que quero comentar, Sr. Presidente.

Falar do avanço do narcotráfico no País nos
dias de hoje talvez não cause tanta surpresa nem te
mor às pessoas. Mas é meu dever, como cidadão,
como homem público e sobretudo como pai de famí
lia, tentar, juntamente com os demais colegas desta
Casa, encontrar meios que possam auxiliar as autori
dades brasileiras e internacionais a combater o crime
organizado, cuja ação vem corroendo a sociedade ao
longo dos anos, destruindo fam í1ias e ceifando vidas.

Para ilustrar a minha fala, cito dados do Ministé
rio da Saúde que mostram que só em 1995 as inter
nações hospitalares provocadas pelo uso de drogas
lícitas e ilícitas, incluindo álcool e tabaco, alcançaram
30,3% do total de internações por problemas mentais,
representando gastos superiores a 113 milhões de
dólares e consumindo parcela considerável dos 3,2
bilhões pagos pelo INSS mensalmente na forma de
benefícios, entre os quais aqueles considerados
como auxílio-doença, incluindo-se aí os segurados
afastados do trabalho por causa do alcoolismo e do
consumo de drogas.

O Brasil, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sofre
muito por servir de entreposto do narcotráfico interna
cional. Sofre mais ainda o meu estado, o Mato Grosso
do Sul, ligado à Bolívia e ao Paraguai, dois países tra
dicionalmente reconhecidos como fornecedores de
drogas e de armas, bem como receptadores de milha
res de carros anualmente roubados no Brasil e trans
formados em moeda de··troca para a aquisição dos
dois produtos clandestinos. E o Pantanal do Mato
Grosso do Sul- nosso belo, querido e admirado Pan
tanal- infelizmente tem sido usado por quadrilhas es
pecializadas no tráfico de drogas.

Faço este alerta porque os traficantes constro
em pistas de pouso e decolagem para aviões de pe
queno e médio porte em áreas ainda intocadas pelo
homem, facilitando o transporte da droga e dificultan
do a fiscalização da Polícia Federal.

Por isso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
defendo a participação das Forças Armadas (Mari
nha, Exército e Aeronáutica) na identificação e des
truição dessas pistas no Pantanal, que são muitas e
estão distribuídas em vários pontos da região.

Quero com isso sugerir a formação de uma for
ça-tarefa no Mato Grosso do Sul semelhante à que
está sendo desenvolvida com sucesso no Espírito
Santo, onde as Polícias Federal, Civil e Militar uni
ram-se às Forças Armadas para combater o contra
bando de armas e drogas.

É bom esclarecer, contudo, que o trabalho da
Polícia Federal em Mato Grosso do Sul é brilhante
sob todos os aspectos. Urge, pois, que o Governo Fe
deral dote a Superintendência da Polícia Federal no
meu estado de infra-estrutura correspondente ao ta
manho do desafio que enfrenta no combate ao narco
tráfico e ao contrabando de armas. Agindo com os
minguados recursos de que dispõe, superando as de
ficiências em armas, estrutura de comunicação e de
transporte com que se defronta indefinidamente, a
Polícia Federal tem cumprido firmemente a missão
que lhe foi atribuída pela Constituição brasileira.
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Abro um parêntese,: amtes de concluir minha ex
posição, para destacar os trabalhos incansáveis que
vêm sendo desenvolvidos pela CPI do Narcotráfico,
principalmente pelo Presidente, Magno Malta, e pelo
Relator, Moroni Torgan, cujas investigações têm con
tribuído sobremaneira para que as autoridades brasi
leiras e internacionais tenham condições de localizar
e desmontar quadrilhas de malfeitores.

Senhor Presidente, sras e Srs. Deputados, não
vejo outr~ saída senão a de formar a chamada for
ça-tarefa para o bem do Mato Grosso do Sul, do Brasil
e de todo o mundo. A eficácia da repressão ao tráfico
de drogas depende fundamentalmente da união des
sas forças.

É o que tenho a dizer.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, queria encarecer a V. Exa a
fixação de uma orientação a respeito do acesso ao
plenário de delegações visitantes à Câmara dos De
putados.

Não é da tradição do Parlamento brasileiro, nem
de qualquer Parlamento do mundo, delegações
adentrarem o plenário. Aqui temos assistido a essa
ocorrência mesmo em sessões ordinárias.

É necessário que se fixe uma orientação não
apenas às pessoas que guardam a entrada do plená
rio e aos que fiscali~am a presença de pessoas aqui,
mas até aos Srs. Parlamentares, que às vezes condu
zem delegações ou até as levam à Mesa dirigente'
quando em curso os trabalhos, o que não é da tradi
ção de qualquer Parlamento, muito menos deste.

Nas visitas que fazemos a qualquer P8rlamento
do mundo não temos acesso ao plenário em circuns
tâncias como:esta. A Casa do povo brasileiro merece
respeito. É evidente que todos os visitantes são muito
bem-vindos, mas que se coloquem no lugar próprio,
respeitando o trabalho do Plenário. Encareceria a ori
entação de V. Exll a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Levarei a preocupação de V. Ex8 à próxima reunião
da Mesa Diretora, exatamente para fixarmos uma ori
entação definitiva sobre esse tema.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para breve comunicação, ao Sr. Deputado
Vivaldo Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, hoje
a Câmara dos Deputados foi brindada com aPresen
ça e com a palestra de Celso Furtado. Esse grande
brasileiro,-'economista notável, de grandeza nacional
e internacional, visitou esta Casa e fez uma palestra
na Comissão de Economia. Quero parabenizar o Pre
sidente da referida Comissão, Deputado Aloizio Mer
cadante, por brindar a Câmara dos Deputados com a
presença e, mais do que isso, com a palestra de Cel
so Furtado.

Tivemos não apenas o encantamento perma
nente de ouvir Celso Furtado, não apenas o deslum
bramento permanente de tomar contato com as idéi
as de Celso Furtado, mas, acima de tudo, o privilégio
de ter contato com sua lucidez, com a clareza de sua
análise da situação do Brasil de hoje e com a visão
que ele recomenda para o futuro.

Senhor Presidente, todos nós, da Oposição, po
demos dizer que temos respaldo na figura de grande
za, na cultura e na inteligência de Celso Furtado, por
que o quadro da vida brasileira de nosso tempo, a po
lítica econômica que o Brasil segue e o modelo eco
nômico ao qual este Governo está submetido mere
ceram de Celso Furtado as mesmas críticas e análi
ses que temos feito nas diversas trincheiras de nos
sos partidos políticos, neste plenário, nas praças pú
blicas e nas manifestações que organizamos.

E também, Sr. Presidente, Deputadas e Depu
tados, devemos registrar, com incontido orgulho, que
hoje Celso Furtado nos brindou com as recomenda
ções, os projetos e sonhos que temos para o Brasil
sair da crise, falando na mesma linha, no mesmo tom,
no mesmo caminho. Celso Furtado, com seu reco
nhecimento, na sua grandeza, e, especialmente, na
sua história, na sua biografia de homem público sério,
conseqüente, competente e responsável com os des
tinos do povo e da Nação brasileira, faz as mesmas
recomendações e análise que fazemos e cultiva os
mesmq, sonhos que nós, da Oposição, cultuamos. A
condenação do atual modelo econômico e a deses
perança de ver esta política econômica fazer qual
quer bem ao Brasil e ao povo brasileiro que Celso
Furtado tem é a mesma descrença, a mesma deses
perança sobre a qual todos nós, da Oposição, esta
mos debatendo há tempos. Se tivéssemos continua
do aqueles caminhos que Celso Furtado no passado
preconizou e ajudou a abrir para o Brasil e para o
povo brasileiro, nós estaríamos em instantes muito
mais felizes que os que vivemos agora.

Senhor Presidente, Sras e Srs. Deputados, jun
to com Celso Furtado, e ao seu lado, estamos aben·
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çoados. Nós, da Oposição, pela clarividência e luci
dez de seu pensamento, reconfortamo-nos em saber
que nossos caminhos estão corretos, que a nossa
luta é a mais correta, que a nossa luta um dia ainda
vai vingar e conduzir o Brasil, sem dúvida alguma, à
respeitabilidade no cenário nacional, que a nossa luta
trará felicidade e vida melhor ao povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De

putados, venham ao plenário. Precisamos do quorum
de 308 Parlamentares para dar início à Ordem do Dia.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente,
solicitamos que sejam acionadas as campainhas e as
luzes indicadoras das Comissões, uma vez que te
mos três CPI e várias Comissões Especiais funcio
nando neste momento e precisamos de quorum qua
lificado para iniciarmos a votação do destaque da
PEC que está em pauta.

Portanto, seria importante encerrarmos os tra
balhos das Comissões, que estão exaustivos nesta
Casa, para darmos início imediatamente à Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - As Co
missões devem encerrar seus trabalhos, para darmos
início à Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Uder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela segun
da vez, em nome da Liderança do PT, uso a tribuna
para defender o Governo do Sr. OHvio Dutra, do Rio
Grande do Sul. Em um primeiro momento, falei sobre
a posição correta do governador em relação às nego
ciações com a empresa automobilfstica Ford. Hoje,
quero defender, na administração OHvio Dutra, o que
já é uma marca das administrações do PT: o orça
mento participativo.

O orçamento participativo se apresentou, na
nossa experiência administrativa, a um só tempo,
como instrumento para democratizar a feitura do or
çamento, como instrumento de transparência da peça
orçamentária e como instrumento - e este é o aspec
to mais importante - de exercício da democracia par
ticipativa, da cidadania nos assuntos públicos de

Estado, quando se discute algo tão importante: o or
çamento do Estado.

Quero lembrar que essa proposta das adminis
trações petistas mereceu, por parte do Senador do
-Rio Grande do Sul, Pedro Simon, na crise da CPI do
Orçamento, uma proposta de emenda para que o
Orçamento Geral da União fosse discutido com parâ
metros de democratização do debate, ouvindo-se re
presentantes da sociedade, para participação ativa
da cidadania nos assuntos orçamentários e na políti
cade meios.

O governador do Rio Grande do Sul, a ,exemplo
de outros governadores do PT - Zeca do PT, do Mato
Grosso do Sul, e Jorge Viana, do Acre -, está dando
curso a essa experiência positiva de orçamento parti
cipativo. Entretanto, Sr. Presidente, foi impetrada,
junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
ação com o objetivo de proibir essa importante ação
governamental: o orçamento participativo.

Hoje, essa liminar foi cassada, e quero parabe
nizar a Justiça daquele estado por essa decisão, por
que sabemos que, em matéria de orçamento, o Brasil
ainda não construiu a experiência avançada, demo
crática e renovadora de se fazer do orçamento instru
mento de participação da cidadania, de transparência
e democratização dos recursos públicos. E quando,
no Rio Grande do Sul, o Governador Olívio Dutra ga
nha essa liminar - isso é da maior importância para o
debate e para a discussão - as sugestões e propostas
sobre o orçamento participativo, maneira elevada de
exercício da cidadania e da democracia do ponto de vis
ta da participação direta do cidadão nos assuntos de
Estado, materializam-se na peça orçamentária.

Por isso, Sr. Presidente, quero deixar claro que
democratizar o Estado não é apenas estabelecer nor
mas para eleição periódica e consulta às instituições
que existem no poder, mas é também o envolvimento
da cidadania diretamente nos assuntos de Estado, é
a assembléia, é ouvir o cidadão, para que ele exerça
sua cidadania não apenas periodicamente, quando
vota para governador, prefeito, presidente ou parla
mentar, mas quando se torna participante dos assun
tos de Estado. E isso, Sr. Presidente, não é contradi
tório com a função do Poder Legislativo municipal, es
tadual e federal, não é contraditório com a existência
de conselhos, com a existência de entidades regiona
is ou locais que participam do debate sobre orçamen
to.

Quando chamamos os cidadãos para participar
da discussão do Orçamento, estamos colocando no
debate concreto da política de meios a responsabili
dade daquele que paga imposto e de quem vai rece-
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ber os benefícios dos tributos pagos aos cofres do
Estado, da União ou do-Município.

Essa marca, que tem caracterizado as adminis- 
trações do PT, vem sendo utilizada por governos de
outros partidos como uma experiência avançada de
democracia. Queremos aqui defendê-Ia. Queremos
ainda parabenizar o juiz pela decisão de cassar essa
liminar. A implementação do orçamento participativo
é um dos caminhos mais criativos e efetivos para fa
zer do Orçamento um instrumento público da socie
dade, do cidadão comum da vila, da cidade, do bairro,
do Estado, à medida que ele se torna co-responsável
pelo que vai ou não ser feito, pelas condições do
Estado para investir nesta ou naquela área, nesta ou
naquela região.

Sr. Presidente, não abrimos mão dessa expe
riência avançada de democracia, em que se combina
a representação de quem foi eleito com o exercício da
democracia participativa, transformando a cidadania
não em uma mera formalidade retórica, mas em algo
concreto que se exerce no trato das coisas públicas e
dos assuntos de Estado e de Governo. O que se exer
ce na democracia moderna e contemporânea é a
combinação da representação, da fiscalização e do
exercício ativo da cidadania na expressão de vonta
des, de desejos, de fiscalização e de cobrança dos
governantes.

Por isso, orgulhosamente, uso a tribuna pela se
gunda vez - repito - para defender o Governador
Olívio Dutra, do PT, nes~ importante experiência de
democratização dos recursos do Estado.

Muito obrigado.
_A SRA. JANDIRA FEGHALI ~- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExB a palavra por um minuto.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 

RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, há 75 dias que for
ças militares da Organização do Tratado do Atlãntico
Norte - OTAN, tendo como potência principal os
Estados Unidos da América e mais dezesseis países
europeus e o Canadá, atacam de forma brutal e impi
edosa o território soberano da Iugoslávia.

Mais de seiscentos ataques aéreos foram des
fechados contra a Iugoslávia atingindo a capital Bel
grado, Prístina, principal cidade da província de Ko
sovo, Djakovica, Prizren, Kosovo Polje, Urosevac e
Kosovska Mitovica.

A infra-estrutura do País está praticamente des
truída. Usinas e centrais elétricas, centrais de aqueci
mento, refinarias de petróleo, complexos industriais,

inclusive indústrias qUlmlcas foram destruídas. A
OTAN também destruiu ferrovias, rodovias, aeropor
tos e pontes. Os- bombardeioE. dem )liram hospitais,
creches, monumentos, sítios a 'queo:ógicos, escolas,
embaixadas, residências, mosteiros, igrejas e cemité
rios.

Mais de dez estações de rádio e televisão e
mais de vinte repetidoras de TV foran atacadas. A re
sidência oficial do Presidente Slobodan Milosevic foi
bombardeada. A escalada terrorista ja OTAN já atin
giu a embaixada da China e seus mísseis chegaram a
atingir países vizinhos à Iugoslávia.

-- A OTAN comenta que matou mais de cinco mil
soldados iugoslavos e que provocoJ ferimentos em
outros 10 mil. As vítimas civis 8ão milhares, inclusive
atingidas pelos chamados "ataques~irúrgicos".

Todo o moderno arsenal militH do Pentágono
está sendo testado nos balcãs l~ alim'}nta os lucros da
poderosa indústria militar nort':l-amElricana. Essa in
dústria tem tanto peso sobre os- destinos da maior po
tência do planeta que é listada por pesquisadores
como a principal suspeita no assas sinato do Presi
dente John Kennedy, no início dos anos 60.

Mas existem outros inter':lsses em jogo. A pro
blemática sérvio-kosovar é ant':lS e acima de tudo um
assunto de natureza política. 1(0SOVI) possui as mais
ricas jazidas de chumbo, cádrr:io, zinco, ouro e prata
da Europa e uma grande reserva d~ Iignita (Iinhita).
Há também a disputa do chamado ''(~orredor 8", pro
jetado há muito tempo para condut:ir 'matéria-prima
energética das regiões ex-soviéticas até o Mar Adriá
tico, passando pela Bulgária, Macedônia e Albânia.

Há elementos da disputa dos EfJA com a Rússia
e a tentativa americana de criar umll poderosa base
militar que dê acesso aéreo à Europ;:l e ao mar medi
terrâneo. Os EUA buscam montar :assa cabeça de
ponte na Europa para intimidar a unilicação do conti
nente europeu e criar áreas de tensã) e pressão para
o império norte-americano.

O conflito interno da lugcslávie é secular. A re
gião já foi dominada pelos Impérios Homano, Bizanti
no, Otomano e Austro-HIJnga·o. Nc)] final do século
passado a região foi palco da~: guer ras balcânicas e
esteve na raiz da 111 Guerra MWldial. Em 1945, após o
término da 211 Guerra Mundial, ,:llugc slávia foi organi
zada como uma República Fe ::Ierati la Socialista, in
cluída aí as seis repúblicas: Sfirvia, Croácia, Eslovê
nia, Bósnia-Herzegovina, Montenegi'o e Macedônia.
Na Sérvia ficaram a duas Pro'/íncias Autônomas de
Voivodina e Kosovo.

Kosovo possuía autonomia relativa, pois não ti
nha o status de República. Em 198~' o governo Milo-
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VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

ses, inclusive a China e a Rússia, membros do Conselho
de Segurança da ONU, já se pronunciaram contra a
guerra. OVaticano também condenou aação armada da
OTAN e pediu a volta das negociações e da paz.

Conflitos são corriqueiros num mundo carrega
do de tensões e desigualdades, sobretudo nos mar
cos do capitalismó. Se a cada problema se lança mão
das armas a humanidade além de brutalizada estará
perto de seu fim. Em nome de meu partido, da cons
ciência democrática e humanitária de nossa gente
exigimos a imediata suspensão dos bombardeios e a
abertura urgente de negociações para trazer de volta
a paz, a tranqüilidade e a reconstrução da Iugoslávia
e da vida de milhões de seres humanos. É necessária
uma justa solução política para o conflito, que asse
gure a soberania nacional e a integridade territorial
daquele país, os direitos nacionais da população al
banesa de Kosovo e o repatriamento dos refugiados
em condições de segurança.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra por um minuto.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queremos tão-somente entregar a V. Exa o relatório
com o resultado da comissão constituída por V. Exa

para tratar da "pilantropia".
No relatório, a comissão indica, por unanimida

de, a necessidade de modificar a lei, resgatando a in
tenção do legislador. Aprovamos a Lei nQ 9.732 com
uma intenção, mas o Executivo está dando interpreta
ção diversa. Por isso, estamos indicando a necessi
dade de retomar a intenção'do legislador, nossa von
tade quando da aprovação da referida lei.

Recomendamos também a aprov~ção de subs
titutivo, assinado por todos os membros da comissão,
a projeto de nossa autoria, que está sobre a mesa
para ser colocado em votação.

Passo às mãos de V.Exa. o relatório.

sevic retirou de Kosovo o status de Província Autôno
ma e iniciou-se o conflito que se estende até os dias
de hoje. Nesse conflito o Exército Sérvio cometeu ex
cessos e crimes contra a população ao combater a
guerrilha separatista do Exército de Libertação de Ko
sovo- ELK.

Mas os ataques da OTAN não foram feitos para
proteger o povo kosovar. Foi exatamente após o des
pejo de milhares de toneladas de bombas que os ko
sovares abandonaram a região e mesmo assim ainda
foram acossados em sua fuga pelos bombardeiros da
OTAN em seus erros cirúrgicos.

Fala-se em 1 milhão de refugiados que abando
naram Kosovo, aí incluídos ao mil sérvios. Essa realida
de já era conhecida e prevista pela OTAN. Nos bombar
deios e ataques feitos contra a Sérvia durante o conflito
com a Croácia, 400 mil sérvios abandonaram a região.

O argumento para os ataques são os mais es
drúxulos: defesa de causas humanitárias, cuidados
para com problemas de segurança mais amplos,
combate a atos de terrorismo, sabotagem e crime or
ganizado, e os problemas do abastecimento de recur
sos vitais. Sob esses argumentos os EUA bombarde
aram o Iraque, Líbia, Panamá e Granada, onde inclu
sive assassinaram seu Presidente; invadiram o Irã e
buscam tirar proveito dos problemas internos da Chi
na com Taiwan e o Tibete; fazem um bloqueio militar,
comercial, político e ideológico contra Cuba há quase
40 anos; querem subjugar e submeter a todos; não
aceitam que nenhum país exista de forma indepen
dente ou que contrarie suas verdades xenófobas.

No fundo disso tudo estão os interesses expan
sionistas e dominadores dos Estados Unidos, sua
guerra implacável pelo mercado e por matéria-prima.
Em perspectiva nosso País não está a salvo da ga
nância americana. Afinal aqui temos água à vontade,
minérios, petróleo, rica biodiversidade e a Amazônia.
Tudo isso está na lista dos recursos vitais cobiçados
pelos Estados Unidos da América.

Com a guerra contra a Iugoslávia, Os Estados
Unidos da América atacam um país soberano, reco
nhecido internacionalmente, com plenas relações di
plomáticas, econômicas, comerciais e culturais em
todo o mundo. A Iugoslávia é membro da Organiza
ção das Nações Unidas desde a sua fundação em
1945. É dotada de governo próprio, possui constitui
ção, parlamento e corte de Justiça.

A guerra contra a Iugoslávia é um alerta. Mostra
a arrogância dos Estados Unidos em arvorarem-se
como polícia do mundo. É necessário e urgente que o
Brasil e as outras nações exijam a imediata suspensão
dos bombardeios e abertura de negociações. Vários paí-
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Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMOB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Valdomiro Meger PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 21

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João matos PMOB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 10

PUPST/PSU
PMN/PSD

PT
PT

PMDB

PFL

PFL

PSDB
PSDB
PT
PPB
PL

GOIÁS

PMOB
PMOB
PMOB
PSDB
PSOB
PSOB
PSOB
PMOB
PSOB
PMOB
PPB
PFL

MATO GROSSO

Wilson Santos PMDB
Presente do Mato Grosso: 1

Abelardo Lupion

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Presentes de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Nelson Trad PTB
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

PFL

Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 43

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 2

Professor Luizinho
Ricardo Berzoini

Ricardo Izar

Robson Tuma

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Teima de Souza
VadãoGomes
Valdemar Costa Neto
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Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa

PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PST
PUPST/PSLlPMN/PSD

Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schimidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 28

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 321 Srs.
Deputados.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ex- a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
um registro por entender ser de extrema importância.
Eu iria fazer uma questãQ de ordem se a Ordem do
Dia não começasse da forma como começou hoje.
Estando em votação uma PEC, a decisão de só iniciar
a Ordem do Dia pela continuidade da votação de
monstra que a Mesa efetivamente respeita o Regi
mento Interno.

Congratulo a Mesa pelo cumprimento fiel do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É nosso
dever, Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE' (Michel Temer)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
Nll 626-A, DE 1998

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda á Constitui
ção nº 626, de 1998, que altera dispositivos
da Constituição Federal, mediante a inclu
são do cargo de Ministro de Estado da De
fesa entre os privativos de brasileiro nato, a

alteração da composição do Conselho de
Defesa Nacional, a definição do juIzo com
petente para processar e julgar os Coman
dantes da Marinha, do Exército e da Aero
náutica, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de destaque da bancada do PT,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 211 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado da expressão "e os Comandantes da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica", constante do inciso I,
do art. 52, do art. 111 da Redação para o Segundo Tur
no da Proposta de Emenda á Constituição nll 626, de
1998.

Sala das Sessões, 8 de junho de 1999. - Deputado
José Genoíno, Llder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado José Genoino para enca
minhar a matéria.

O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
este destaque para votação em separado pretende
suprimir do inciso I do art. 52, que trata das competên
cias do Senado Federal, a seguinte expressão: "e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica".

O que diz o inciso I do art. 52?

Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o
Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes de
mesma natureza conexos com aqueles.

Chamo a atenção da Casa para a seguinte
questão que estamos discutindo desde a lei comple
mentar votada anteriormente: o comandante militar
é uma autoridade militar por excelência. Ele não
eyerce uma autoridade polltica nem uma autoridade
institucional na relação com o Congresso Nacional
nem com as agências governamentais do Poder
Executivo. O comandante militar, para fortalecer a
hierarquia, a disciplina e a subordinação ao Ministro
da Defesa, tem de ser entendido como autoridade
essencialmente militar.
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Lembro aos colegas que na votação da lei com
plementar não se adotou emenda de nossa autoria
que permitia que o comandante militar da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica não obedecesse, necessa
riamente, ao princípio da antigüidade; obedecesse ao
princípio que na concepção militar é o mais apropria
do para o exercício da autoridade.

Na verdade, se combinarmos a lei complemen
tar com essa emenda, o comandante militar é meio
comandante e meio ministro. Daí o inciso I do art. 52
com a expressão "os Comandantes Militares".

Em relação aos outros Ministros de Estado, per
gunto: por que não existe, nos crimes de responsabili
dade conexos, a competência do rSenado Federal
para julgar, por exemplo, o substituto eventual do Mi
nistro de Estado da Fazenda, ou do Ministro de Esta
do do Orçamento, ou do Ministro de Estado daSaúde?

Na criação do Ministério da Defesa, dois equívo
cos estão sendo cometidos: o primeiro é que não se
fortalece a autoridade política e militar do Ministro da
Defesa; o segundo é que os comandantes militares
são, ao mesmo tempo, autoridade militar e política.
Isso não funcionará corretamente, pois não é princí
pio correto das competências dos comandantes e do
Ministro da Defesa. E não venham dizer que estou eli
minando o foro especial para apreciação de questões
como mandado de segurança e habeas corpus, que
podem dificultar a administração da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica. Estou mantendo, no art.
102 e no art. 105, em mandados de segurança, habeas
corpus e infrações penais, a prerrogativa de que o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça são foros especiais para apreciar essas ques
tões, algumas delas administrativas ou penais.

Não tem sentido apresentar como competência
do Senado o julgamento de crime de responsabilida
de de comandante militar.

Faço um adendo. Imaginem um crime de res
ponsabilidade do Ministro de Defesa.

Na hora em que o Senado chamar o comandan
te militar, isso pode criar uma duplicidade de autorida
de militar, isso pode criar uma confusão de competên
cias entre o Ministro da Defesa e o comandante mili
tar.

Com a criação do Ministério da Defesa, o Con
gresso não pode convocar o comandante militar. O
Congresso convoca o Ministro da Defesa, a Câmara
ou o Senado convoca o Ministro da Defesa, mas o co
mandante militar não, porque ele tem de ser tratado
como autoridade essencialmente militar. Nos crimes
militares, ele vai ser julgado pela Justiça Militar espe
cializada, se esta for mantida na reforma do Judiciá-

rio. Nas questões de habeas corpus e de mandado
de segurança, há um foro especial, que é exatamente
o que está previsto aqui, que são os Tribunais Superi
ores e o Tribunal de Contas da União.

Porta!É0, Sr. Presidente, essa suposta prerro
gativa pode se transformar em um problema. Dispor
como competência do Senado o julgamento dos co
mandantes militares e do Ministro de Estado da Defe
sa no caso de crime de responsabilidade não tem
sentido, é um equívoco. Isso não fortalece o coman
dante militar, não fortalece a autoridade militar do co
mandante. Nesse caso, a relação do Congresso com
as Forças Armadas se dá por intermédio do Ministro
da Defesa.

Por isso, Sr. Presidente, o nosso DVS é para su
primir do inciso I do art. 52 "e os Comandantes da Ma
rinha, do Exército e da Aeronáutica". Isso é bom para
fortalecer a autoridade militar, preserva a hierarquia
na relação do Congresso entre o Ministro da Defesa e
os comandantes militares e, por último, essa compe
tência do Senado para julgar os comandantes milita
res pode gerar problemas, pode produzir inconve
niências políticas.

Por isso, estamos apelando à Casa para supri
mira expressão nos termos da minha defesadatribuna.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada: vamos ouvir os Srs. Lí
deres.

Quem quiser manter o texto votará "sim", quem
quiser suprimir o texto votará "não".

Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
A SRA. LUIZA ERUNOINA (Bloco/PSB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim", peJa manutenção do texto.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasi
leiro teve sua participação na. discussão dessa PEC,
juntamente com os demais Pares, representado pe
los Deputados José Carlos Elias e Fernando Gonçal
ves. Temos convicção de que a manutenção do texto
vem resguardar todas as prerrogativas já elencadas
na Constituição. Assim, não há razão de destacar ou
de retirar esse dispositivo.

Portanto, o Partido Trabalhista Brasileiro vota
"sim".

O SR. OR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT acompanha o racio
clnio de que o Ministro de Estado já tem a responsabi
lidade e por esta deve ser responsabilizado, e os Co
mandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército
têm a obrigatoriedade militar, incluindo a da obediên
cia. Portanto, votamos "não".
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
~~. .

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT, de acordo
com o encaminhamento do nosso Líder, vota "não".

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB acom
panha o trabalho do Relator e da Comissão. Vota
"sim", pela manutenção do texto.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi
são do ,orador.) - Sr. Presidente, a matéria foi exausti
vamente discutida na votação anterior e resulta de
um acordo para uma situação de transição que temos
hoje, uma configuração completamente diversa da
que teremos agora, com a aprovação do Ministério da
Defesa. De modo que o PSDB vota "sim", pela manu
tenção do texto.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) -·Sr. Presidente, está sendo mos
trada no painel a orientação dos partidos. A orienta
ção do PT é "não", e ainda não foi registrada.

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, creio que o nobre
Deputado José Genolno cometeu um engano ao fa
zer o seu destaque. Ao invés de fazê-lo sobre o art.
102, que trata de crimes isolados dos Comandantes.
do Exército, Marinha e Aeronáutica, o fez sobre o art.
52, que é sobre os crimes conexos, e que tem uma
seqüência: primeiro se convoca o Presidente, em se
guida o Vice-Presidente, depois os três Comandantes
das Forças Armadas. Assim como o nosso direito pá
trio diz que os crimes conexos devem ser julgadós no
mesmo tribunal, não tem sentido algum fazer com
que os crimes de responsabilidade conexos sejam
julgados separadamente ao invés de o serem pelo
Senado Federal.

Por isso o Relatório do ilustre Deputado Aroldo
Cedraz, louvado por todos, é correto, sério, atende
aos mais sagrados interesses daqueles que desejam
modernizar as Forças Armadas, com um Ministério
da Defesa que vai racionalizar as despesas, priorizar
os investimentos e credenciar o Brasil a uma vaga no
Conselho de Segurança da ONU.

Sr. Presidente, por isso o Partido da Frente li
berai recomenda o voto "sim", pela manutenção do
texto.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Go
verno vota "sim", pela manutenção do texto do Rela
tor Aroldo Cedraz.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"não". (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sis-
tema eletrônico. -

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,

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, peço que se re
gistre no painel o voto "não" do PPS.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

OSR.·CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PMN/PSUPSD encaminha o voto "sim".

O SR. EVILÁSIO FARIAS - Sr. Presidente,
peço a pàlavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero comunicar aos Srs. Parlamentares que ama
nhã, dia 10, no Plenário nO 4, haverá audiência públi
ca à qual estarão presentes representantes do Movi
mento de Habitação Popular de todo o Pais. Lembro,
ainda, que essa audiência é conjunta com a Comis
são de Desenvolvimento Urbano.

O SR. GÉRSON GABRIELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXS
a palavra.

O SR. GÉRSON GABRIELLI (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro comunicar aos ilustres Pares que amanhã, às 10h,
no Anexo IV, estaremos realizando o 3° Seminário so
bre Reforma Tributária e Fiscal, com a presença dos
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ilustres Deputados Marcos Cintra, Aloizio Mercadan
te, Emerson Kapaz e Gerson Gabrielli. Pela tarde,
com a presença de entidades nacionais relacionadas
a médias, pequenas e microempresas e da Subco
missão de Polltica Industrial e Comercial Custo Brasil
e Assuntos Relacionados às Micro, Pequenas e Mé
dias Empresa, a Frente Parlamentardas Microempre
sas e o Ministério do Desenvolvimento estarão apre
sentando a versão final do Estatuto da Micro e da Pe
quena Empresa, que esperamos seja aprovado por
este ilustre Plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela 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, estou apre
sentando quatro projetos de lei que alteram a Lei nll

8.213, de 24 de julho de 1991, especificamente a lei
que trata de questão da Previdência. São projetos
que viabilizam melhorias para os aposentados, em
especial os aposentados por invalidez.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro pede a todos os membros da
sua bancada, que estão ainda nas Comissões, que
venham votar matéria importante, cuja orientação já
se encontra no painel, ou seja, pela manutenção do
texto. Portanto, "sim".

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo
co/PL - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, aproveito este perrodo de votação
para dizer que estamos apresentando projeto de lei
que propõe a criação do Fundo de Desenvolvimento
Tecnológico do Setor Elétrico (FDTE), para estabele
cer uma polrtica de pesquisa e desenvolvimento tec
nológico no setorelétrico brasileiro, que passa por um
processo de privatização, mas que precisa ter seu
parque industrial nacional preservado.

Faço essa proposta para preservar a indústria
brasileira de eletroeletrOnicos.

O SR. CELSO GIGLlO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, não é de hoje que os
Municlpios são a favor do ajuste fiscal. Sem isso não é
passlvel que o Brasil se desenvolva de forma sustenta
da e progressiva. Mas, ultimamente, o Pais só con
segue avançar nessa questão "aos soluços", com
impostos aprovados às pressas e cortes de gastos
pressionados pelo endividamento público e a con
junfura externa.

É preciso encontrar uma forma de fazer com
que os Municlpios participem desse processo ativa
mente, apontando sugestões e alternativas para que
a melhor solução seja encontrada. Eles não mais po
dem ser deixados à margem das discussões sobre
um tema tão sério e que•. se mal conduzido, pode
comprometer a prestação dos serviços públicos es
senciais à vida de toda a população.

Os Municlpios, diferentemente da União, não têm
muitos mecanismos para promover o ajuste. Esta dis
põe das opções de privatizar, aumentar as concessões
públicas, terceirizar e diminuir despesas. Aos Municlpi
os têm sobrado somente encargos. A opção de cortar
gastos não se configura uma alternativa, pois significa
subtrair o básico da população. E isso é inadmisslvel.

Os Estados, nunca é demais repetir, estão muito
mais endividados, e mesmo assim puderam, nos últi
mos anos, negociar, renegociar e renegociar a rene
gociação de suas drvidas com a União, um privilégio
negado aos Municlpios. É preciso que o Governo te
nha mais consideração com a esfera municipal e trate
todos com isonomia.

Os Municlpios têm demonstrado grande agilida
de na resolução dos problemas da população e de
senvolvem, cada vez com mais freqOência, uma série
enorme de inovações administrativas que ganham
destaque nacional. Será que é justo punir a criativida
de e a eficiência das administrações municipais,
como vem fazendo o Governo Federal?

O debate sobre a descentralização administrati
va também tem ganhado destaque no cenário nacio
nal. Mas a prática até agora tem sido a transferência
formal e informal de encargos aos Municlpios, que fa
zem cada vez mais e não têm recebido o equivalente
nas transferências da receita.

Municipalizar é uma coisa. Significa transferir
tarefas, oferecer recursos e compartilhar encargos.
Empurrar os problemas para que eles estourem nas



Junho de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 26951

mãos dos Municlpios é outra completamente diferen
te. As Prefeituras não podein fl:lncionar como um
"pronto-socorro" da administração pública brasileira,
apenas suprjndo as deficiências de outras esferas.

Os altos Indices de desocupação profissional
aumentaram a demanda por serviços públicos. As
Prefeituras, que estão mais perto dos cidadãos, são
muito cobradas nesse momento diflcil, no qual parce
las significativas da população vivem o drama do de
semprego.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso é um
homem senslvel e democrático, que procura manter
sua vida pública sintonizada com os anseios popula
res. Por isso, não deve ter ficado indiferente aos re
sultados da pesquisa nacional realizada recentemen
te pelo Ibope, a pedido da Associação Paulista de
Municlpios (APM).

Segundo esse levantamento, 38% da popula
ção afirmaram que as Prefeituras prestam melhores
serviços que as outras esferas de Governo. O Ibope
também constatou que 50% dos brasileiros acham
que a maioria dos recursos deveriam ficar com os Mu
niclpios, enquanto 22% apontaram os governos esta
duais e 14% a União.

.Esses números deixam claro que é preciso re
distribuir os recursos de forma mais eqUitativa do que
vem sendo feito até agora..Os Municlpios têm uma
proposta de reforma tributária que merece ser apreci
ada e estão dispostos a ajudar e a' participar dessa
discussão. Mas não admitem prejudicar a população,
que já está sofrendo muito com os problemas econô
micos do Pais e não pode arcar com as conseqOênci
as de um .ajuste fiscal que não corrija as distorções
existentes.

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSDB ~ RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no próximo mês de julho, o
Grupo Atlântica/A.C. Lobato estará iniciando as obras
de construção de mais um shopping na Baixada.
Será o terceiro do grupo e o primeiro em Duque de
Caxias, ocupando uma área de 96 mil metros quadra
dos ao lado do km2 da Rodovia washington Luiz e,
portanto, a cerca de 2 mil metros do entroncamento
daquela rodovia com a Linha Vermelha e a Avenida
Brasil.

O mercado potencial a ser atendido por esse
centro comercial inclui não só Duque de Caxias, mas
também os Municlpios vizinhos de Magé, Guapimi-

rim, Petrópolis, Belford Roxo, São João de Meriti e
parte da Zona da Leopoldina, no Rio de Janeiro.

A previsão é a geração de 1.500 empregos dire
tos a partir do final do próximo ano, quando o shop
ping abrirá as suas portas, com outros 3 mil indirE?'tos.
O grupo empreendedor reúne uma construtora de re
nome nacional e um grupo financeiro, o Icatu, que
irão investir R$80 milhões na implantação do shop
ping, que unirá o maior sistema multiplexo de cine
mas, com 14 salas de exibição, ao lado de 200 lojas.
Será, simultaneamente, um centro comercial e de la
zer. Isso significa que Duque de Caxias ingressará no
terceiro milênio dotado de uni centro comercial mo
derno, .equipado com a última palavra em _sistema
operacional, da mesma forma que o fará na área de
cinema.

Essa é uma demonstração de que o Pars está
superando a slndrome da crise em que os profetas do
desastre tentam predestiná-lo ao fracasso.

A entrada de dólares na economia, a recupera
ção das vendas, a abertura de novos empreendimen
tos, a expansão de nossas empresas, nada disso tem
sido levado em conta pelos profetas do caos.

Mas o Brasil real, o Brasil que trabalha, que in
veste, que estuda, que acredita que o amanhã está
ao alcance de nossas mãos, de nossas ambições,
esse Brasil resiste e avança.

O Prefeito Zito, depois de ver fracassar em di
versos pontos do Pars a polltica dos incentivos fiscais
como forma de atrair novos investimentos, decidiu
que Duque de Caxias tem um capital muito mais im
portante'a oferecer: o seu povo trabalhador, ordeiro e
capaz.

Se ali se construiu, nos idos de 40, a primeira fá
brica de motores aeronáuticos, se ali surgiu a primeira
fábrica de caminhões e automóveis, a histórica FNM,
se ali criaram-se faculdades, implantaram-se novas
empresas, como está ocorrendo no Pólo Tecnológico
de Xerém, por que não acreditar que o Pais está cres
cendo?

Duque de Caxias, segundo o Prefeito Zito, tem a
oferecer aos empresários de visão um Produto Inter
no Bruto de R$4 bilhões em 1998/1999, podendo
crescer 20% nos próximos quatro anos, contra previ
sões catastróficas de recessão e de queda do PIB
brasileiro. O municlpio é cortado pelas Rodovias
Rio-Belo Horizonte e Rio-Bahia e fica a pouco mais
de seis quilômetros da Rodovia Presidente Dutra.

AI~i.1 de dispor de mão-de-obra especializada
em diversos setores da economia, o municlpio ainda
ganhará, nos próximos dois anos, uma usina termelé
trica, que utilizará o gás natural de Campos para ge-
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rar eletricidade, capaz de garantir o abastecimento de
quantas empresas venham a se instalar em seu terri
tório.

É por isso que não temos constrangimento al
gum em ser apontados como incorrigíveis otimistas.
Por que não sê-lo, se a realidade é absurdamente
auspiciosa, se nosso futuro, mais do que nunca, só
depende de nós?

Enquanto o Presidente Fernando Henrique Car
doso cumpre o seu compromisso de campanha, de
combater e controlar à inflação, as empresas estão
investindo e apostando no futuro. Se governantes de
visão, como o Prefeito Zito, não poupam esforços
para equacionar problemas como nas áreas da edu
cação, da saúde, do saneamento básico, da pavi
mentação e abertura de ruas e avenidas, só temos
que acreditar no Brasil e nos brasileiros. Se não o fi
zermos, estaremos renunciando a nossa soberania, a
nossa cidadania.

Temos-que espantar'de nosso dicionário políti
co práticas e conceitos como os do "quanto pior me
Ihor", de que é preciso levar vantagem em tudo, mes
mo que mergulhemos o País numa crise institucional
sem precedentes na história política recente.

O Brasil é maior do que a crise virtual que al
guns aventureiros teimam em apresentar como uma
dura realidade. Temos problemas, sim, mas temos as
24 horas do dia para encontrar as soluções.

O Brasil real, o Brasil que trabalha e investe no
futuro tem pressa e cobra de todos nós, com respon
sabilidades públicas, um mínimo de seriedade e de
grandeza, à altura do povo que juramos repres~ntar.

Não podem os mandatários ir além dos poderes
que lhes foram outorgados pelos mandantes, ensina
o nosso Direito Civil.

Na política, fomos eleitos para ajudar o Brasil a
enfrentar tantas crises quantas surjam no horizonte.
Não temos, no entanto, procuração para ser os covei
ros do País, os incitadores e os idealizadores de cri
ses de gabinete, forjadas em salas escuras e refrige
radas, à sombra do anonimato.

Não 'põélémos,-'nem devemos compactuar com
esse cenário.

O Brasil tem jeito, e os brasileiros, lá fora, estão
indicando o caminho que devemos seguir.

Basta termos um mínimo de bom senso e cum
prir, com fidelidade e seriedade, o mandato outorga
do nas urnas.

Nada além disso!
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que estiverem na~ comissões
que venham ao plenário. As comissões técnicas de
vem paralisar seus trabalhos. Estamos na Ordem do
Dia, em processo de votação nominal. Logo encerra
rei a votação.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, pesquisa realizada pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
aponta a agropecuária como um dos setores que
mais geram emprego no País. Isso não se encaixa na
realidade dos produtores gaúchos. Apesar do poten
cial da agricultura e da pecuária desenvolvido no
Estado, que responde por cerca de 11 % do Produto
Interno Bruto gaúcho, somente nos últimos dez anos
foram fechados 35 mil postos de trabalho no campo,
na área rural. .

O povo está saindo da campanha e indo para a
cidade. Na nossa região, na metade sul do Rio Gran
de do Sul, 90% da população moram na região urba
na e 10% na. área rural. Antigamente, era o contrário:
90% moravam na área rural e 10% na área urbana.
Isso mostra a falta de uma política agrícola clara que
dê uma diretriz aos produtores gaúchos e brasileiros.

Conforme levantamento realizado pela Federa
ção dos Trabalhadores na Agricultura - FETAG,
esse número refere-se apenas ao contingente de
pessoal assalariado, que soma 165 mil trabalhado
res. Em todo o Estado do Rio Grande do Sul há hoje
cerca de 1,5 milhão de trabalhadores rurais. Segundo
a Fetag, a dificuldade do trabalhador do campo acen
tua-se,em época de final de safra, quando muitas ati
vidades relativas à colheita são suspensas.

Os dirigentes da Fetag dizem que falta política
agrícola no País para que o agricultor possa planejar
o plantio, a colheita e a venda do produto.

-A .ausência de investimento- do Governo na
agropecuária também leva ao fechamento de postos
de trabalho, pois na medida em que não se criam in
centivos para aumento de plantio, não existe contra
tação de mão-de-obra no estado. O exemplo ocorreu
com a lavoura de trigo no Rio Grande do Sul.

Há doze anos o Brasil era auto-suficiente na
produção de trigo, mas a falta de investimento ocasio
nou a redução de área plantada, com a perda de mais
de 200 mil empregos no campo, segundo levanta
mento realizado pela Embrapa.
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Na opinião dos dirigentes da Fetag, o quadro de
desemprego no campo só será revertido quando hou
ver o enxugamento das dívidas do setor agropecuário
para que as contratações voltem ao ritmo normal.

Para o Presidente da Comissão de Crédito Ru
ral da Confederação Nacional da Agricultura, Carlos
Sperotlo, as dívidas dos agricultores brasileiros che
gam a R$24 bilhões. E a falta de solução para o pro
blema do endividamento impede que o agricultor te
nha acesso a créditos de custeio e, conseqüentemen
te, não contrate mão-de-obra no campo. A Federação
da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul 
FARSUL vem negociando as dívidas dos produtores,
dentro de um prazo que considera ideal para recapi
talizar o setor agrícola, isto é, quatro anos de carên
cia, vinte anos de prazo, com rebate de 40%.

Neste momento, queremos nos unir às demais
vozes dos parlamentares gaúchos para apelar ao Go
verno Federal para que adie o pagamento da primeira
prestação dos financiamentos dos agricultores junto
ao Banco do Brasil, cuja primeira parcela do custeio
da lavoura arrozeira vence no próximo dia 30 .

Nosso apelo vem da diferença entre o custo da
produção e os valores pagos quando da venda do
produto, tendo em vista a concorrência das importa
ções de arroz do Uruguai e da Argentina.

Quero deixar este registro, que é importante
para que possamos prestar nosso papel de informar a
sociedade brasileira.

Falta uma política agrícola clara, transparente e
que possa realmente alcançar o setor primário.

Muito obrigado.
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, diante de novos argumen
tos que chegaram à lideranÇa do PDT, refletindo
acerca desse texto ora "descrito, retificamos nosso
voto, que passa a ser "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto
do PDT é "sim". Vamos retificá-lo no painel.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pela impossibilidade do re
gistro eletrônico do meu voto, quero fazê-lo verbal
mente. Meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Ney Lopes vota "sim". Será computado o voto.

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, quero fazer um
apelo aos Srs. Parlamentares presentes nas depen
dências da Casa para que venham ao plenário. Tra
ta-se da votação de destaque sobre proposta de
emenda à Constituição, que requer quorum qualifica
do de 308 votos para manutenção do texto. Trata-se
especificamente da criação do Ministério da Defesa.
A preservação do texto do ilustre Relator Aroldo Ce
draz é fundamental para a modernização das Forças
Armadas.

Sr. Presidente, pedimos a V. Exa. que mande
encerrar os trabalhos de todas as Comissões Especi
ais reunidas na Casa, para que os parlamentares
possam vir ao plenário e consignar seu voto, a fim de
que possamos obter um quorum que represente a
vontade da maioria da nossa instituição. O PFL reco
menda o voto "sim".

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na se
mana passada, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais aprovou, por unanimidade, a anistia de 182
policiais militares que, por participarem de um movi
mento em 1997, foram expulsos da corporação.

O Governador Itamar Franco empenhou-se jun
to à Assembléia Legislativa. Depois de quase dois
anos de luta, conseguimos sair vitoriosos. Cento e oi
tenta e dois, dos 185 policiais militares que foram ex
pulsos, já podem retornar à corporação.

Agradeço ao Governador Itamar Franco por sua
coragem de lutar num episódio inédito. S. Exa. teve
pulso e cumpriu o prometido. Retornaremos à nossa
corporação, porque fomos expulsos injustamente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
momento em que reitero o voto "sim" nesta matéria,
tomo a liberdade de comunicar aos nobres compa
nheiros da bancada do PSDB que a reunião de ban
cada que haveria neste horário ocorrerá logo após o
encerramento desta votação, no Espaço Cultural, lo
calizado embaixo deste plenário.
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Portanto, a reunião está mantida para logo após
o resultado desta votaçã~.

Muito obrigado.
O SR. VALDECI OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria apenas de registrar que estou protocolando proje
to que altera os arts. 20 e 22 da Lei nO 7.102, de 20 de
junho de 1983, definindo critério para a concessão de
autorização de funcionamento de empresa especiali
zada em serviço de vigil~ncia e transportes ae valores
e determinando o uso de equipamento de proteção
individual pelos vigilantes em serviço.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos encami
nhando pedido de informações ao Sr. Ministro da Sa
úde sobre a liberação do produto Vasomax para a co
mercialização.

Queremos saber, Sr. Presidente, quando o Va
somax foi liberado para uso comercial, quais são os
seus controles, inconvenientes e efeitos colaterais e
se existe algum teste de segurança do Vasomax no
País ou no seu próprio país de origem. Queremos al
gumas informações pertinentes ao uso dessa droga e
seus possíveis efeitos adversos encontrados.

Tudo isso porque no seu país de origem essa
droga sequer completou um ano, para que pudesse
ter um teste de segurança adequado, particularmente
por seu efeito nocivo para os pacientes que fazem
uso da droga, do nitrato, para determinadas doenças
do sistema cardíaco.

É impossível que no Brasil essa droga, Vaso
max, seja utilizada, fazendo com que o povo brasileiro
seja mais uma cobaia, em particular porque essa dro
ga utilizada para impotência tem grande consumo,
haja vista o Viagra no ano passado, de cerca de 1 mi
lhão de comprimidos em nosso meio.

Solicitamos ao Ministério da Saúde informações
no sentido de saber por que o Vasomax está sendo co
mercializado no País e por que as autoridades sanitári
as esqueceram-se de que sequer no seu próprio país
de origem é permitida a comercialização dessa droga.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
tem a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Estado do Pará está aguardando resposta do Ministé
rio do Meio Ambiente sobre a autorização para o iní
cio das obras da Hidrovia do Marajó.

A Hidrovia do Marajó é um canal que será feito
entre os rios Atuá e Anajás e vai encurtar em oito ho
ras a viagem de Belém a Macapá. Todo o projeto am
bientai está pronto, e até agora o Ministério do Meio
Ambiente não liberou o.início das obras.

O Estado do Pará tem pressa. Se passarmos o
verão sem o início das obras, será mais um ano perdi
do. Pedimos providências ao Ministério do Meio
Ambiente.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero noti
ciar fato ocorrido hoje, nas dependências da nossa
Casa: a paralisação, uma greve espontânea, por par
te dos trabalhadores de manutenção das partes elé
trica, hidráulica, de carpintaria e telefonia.

Os trabalhadores pararam de forma voluntária,
porque estão com seus salários atrasados, trabalhan
do há mais de dois meses nesta Casa sem o devido
registro na carteira profissional, além de outras irre
gularidades.

Portanto, é preciso que os deputados e deputa
das tomem conhecimento de que na Casa de leis as
leis não estão sendo cumpridas pela empresa presta
dora de serviços da Câmara Federal, que vem, de for
ma costumeira, atrasando o salário do pessoal e se
quer registrando a carteira profissional desses traba
lhadores, o que os levou a uma greve no dia de hoje.
Eles se reunirão amanhã novamente em assembléia
para regularizar a situaç~o.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Igre
ja Universal do Reino de Deus completa 21 anos de
idade no dia 9 deste mês. Por isso encaminho à Mesa
requerimento em que solicito a V. Exa. a realização de
sessão solene, no dia 8 de julho, quinta-feira, em co
memoração ao seu aniversário. Para isso, Sr. Presi
dente, gostaria de contar com sua aprovação.

Muito obrigado.
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o SR•.POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, enquanto os vo
ios estão sendo computados, peço vênia para apre
sentar dois projetos de lei.

O primeiro modifica o § 12 do art. 280 da Lei Fe
deral n2 9.503, de 1997,0 Código de Trânsito Brasilei
ro, no sentido de regulamentar as multas aplicadas
pelos guardas municipais dentro da cidade, tomando
necessária, para que tenham validade, a assinatura
do motorista infrator ou, quando for impossível, uma
vez que o motorista infrator pode estar em fuga, as
assinaturas de duas testemunhas da ocorrência.

Sr. Presidente, está havendo um festival de
multas por parte dos guardas municipais em todo o
País. Há uma verdadeira fábrica de multas onde
existem guardas municipais e o contribuinte é ex
tremamente penalizado ao ter que pagar a multa.
Se os guardas municipais quiserem multar, que o
façam, desde que estabeleçam o contato pessoal
com o infrator e exijam a aposição da sua assinatu
ra na referida multa. Do contrário, deverá solicitar a
duas pessoas que testemunharam a infração que a
subscrevam.

O segundo projeto é sobre o segu
ro-desemprego e vincula sua percepção à prestação
de serviço comunitário por parte do trabalhador de
sempregado.

Sr. Presidente, o trabalhador desempregado
tem o direito de receber o seguro-desemprego por
um período, mas durante esse tempo fica na ocio
sidade, sem nenhum serviço. Queremos que ele
faça, em meio turno, uma atividade comunitária, o
que, pelo menos em parte, justificará o recebimen
to do seguro. Ele deverá prestar algum serviço em
entidades filantrópicas, Apae, creches, asilos, ser
viços de assistência social de prefeituras, hospita
is ou qualquer outro órgão que preste serviço à co
munidade.

Devemos, sim, amparar o trabalhador desem
pregado, não temos dúvida disso. Mas não é menos
verdade que ele pode oferecer uma contrapartida, por
menor que seja, pelo salário que recebe. Dessa ma
neira, tornará mais justa a remuneração do segu
ro-desemprego.

O Estado, a União, ou seja, a sociedade paga o
salário do seguro-desemprego e desse modo terá,
como contrapartida, um retorno, menor do que se o
trabalhador estivesse trabalhando, é claro, mas uma
compensação social.

Encaminho esses dois projetos à Mesa.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, estou encaminhando à Mesa projeto
de lei que dispõe sobre a efetivação de paga·
mentos e recebimentos da remuneração de tra·
balho e beneffcios previdenciários mediante de
pósito bancário por pessoa ffsica ou jurídica de
direito público ou privado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en

cerrar a votação.
Solicito aos Srs. Deputados que venham ao ple

nário, pois está havendo votação nominal.
O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTe (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. MAGNO MALT~ (PTB - ES. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
usar a palavra neste momento para solicitar ajuda ao
Líder do Governo na Casa.

Como Presidente da CPI do Narcotráfico, enviei
ao Banco Central um expediente há 45 dias, no qual
peço três técnicos para ajudar-nos em cruzamento de
dados e em avaliações.

Quarenta e cinco dias depois, recebi ofício do
Banco Central comunicando-me que aquela insti
tuição não poderia fornecer os técn icos por falta de
recursos, mas que cederia um técnico de Pernam
buco, se a Câmara dos Deputados assumisse o
ônus.

Gostaria, então, de pedir ajuda ao Líder do
Governo para dizer ao Presidente do Banco que á
Nação não vai entender isso. O problema do nar
cotráfico é seriíssimo em nosso País. O Banco
Central acabou de dar 8 bilhões de reais para dois
bancos, dois banquinhos desqualificados, e nega
à CPI do Narcotráfico dois técnicos, alegando falta
de recursos.

A Nação não vai entender isso. Então, Sr. Presi
dente, estamos denunciando essa atitude do Banco
Central. Não vamos abrir mão desses técnicos, e
essa resposta do Banco Central à CPI do Narcotráfico
é uma vergonha. A Nação não vai Antender, repito, e
vamos denunciar, por meio da imprensa, esse com
portamento vergonhoso.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar.
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Todos votaram? (Pausa.) Vou encerrar.
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio

o resultado.

VOTARAM:
Sim: 376

Proposição: PEC N. 626/98 - DVS EXPRESSÃO" E
OS COMANDANTES DA MARINHA,
DO EXÉRCiTO....

Início Votação: 09106/1999 17:17

Fim Votação: 09/06/19~9 17:49

Resultado da Votação
Sim 375
Não 70
Abstenção 1

Total da Votação 446

Art. 17 1

Total Quorum 447

Obstrução O

Não: 70
Abstenções: 1
Total: 447
É aprovada a expressão.
Fica mantido o texto.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:41

Orientação
PFL -Sim
PMDB -Sim
PSDB-Sim
PT - Não
PPB-Sim
PDT-Sim
PTB-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPST/PSUPMN/PSD - Sim
PPS- Não
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não

Alceste Almeida PMDB Sim

Almir Sá PPB Sim

Luciano Castro PSDB Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 6
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Badu Picanço PSDB Sim

Dr. Benedito Dias PFL Sim

Eduardo Seabra PTB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Não

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PFL Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONOONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim

Carlos Cury PPB Sim

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurípedes Miranda POT Não

Expedito Júnior PFL Sim

NUton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 7
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Partido . Bloco Voto

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PDT Siín
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL 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

Costa Ferreira PFL Sim

Francisco Coelho PFL Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Anibal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PMDB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Eunício Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Não



unho de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 26959

Partido Bloco Voto

CEARÁ

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim

Marcelo Teixeira PMDB Sim

Moroni Torgan PSDB Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Roberto Pessoa PFL Sim

Rommel Feijó PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Marcelo Castro PMDB Sim

Paes Landim PFL Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMDB Sim

Total Rio Grande do Nor1:e : 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PMDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 10
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Parti(lo Bloco Voto
BAHIA
Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB ·Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Azi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

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

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Gilmar Machado PT Não

Hélio Costa PMDB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Não

João Magno PT Não

José Militão PSDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PST PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB Sim

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

. Silas Brasileiro PMDB Sim

Virgllio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB Sim

Zaire Rezende PMDB Não

Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim

Total Espírito Santo: 8
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RIO DE JANEIRO Partido Bloco Voto

Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Sim
João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
L.aura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo PSDB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Salomão PDT Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Não
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não
Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO
AIQerto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Abstenção
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMDB Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PSDB Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Franco Montoro PSDB Sim
Iara Bernardi PT Não

João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PSDB Sim
José Dirceu PT Não
José Genoino PT Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Moreira Ferreíra PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMDB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furlan PFL Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Wagner Salustiano PPB Sim

. Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PMDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 63

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSDB Sim
Pastor Jorge PMDB Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
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GOIÁS'

Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Flávio Derzi
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivania Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Partido

PMDB
PSDB
PT
PPB
PFL
PFL

PT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PTB

PFL
PMDB

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

Bloco Voto

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
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PARANÁ
Partido Bloco Voto

Valdomiro Meger PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Fernando Coruja POT Sim
Gervásio Silva PFL Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não

Airton Oipp POT Sim

Alceu Collares POT Sim

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim

Oarcísio Perondi PMOB Sim

Enio Bacci PDT Não

Esther Grossi PT Não

Fernando Marroni PT Não

Felter Júnior PPB Sim

Germano Riç;ot!o PMDB Sim

Henrique Font8i.i'; PT Não

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos HeinzE: PPB Sim

Luiz Mainardi PT Não

Marcos Rolim PT Não

Nelson Marchezan PSDB Sim

Nelson Proença PMDB Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim

Paulo Paim PT Não

Pompeo de Mattos POT Sim

Roberto Argenta PFL Sim

Synval Guazzelli PMOB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMOB Sim

Waldomiro Fioravante PT Não

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 30
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, há algumas emendas de redação. Elas es
tao sendo distribufdas neste momento ao Plenário.
Vou aguardar a distribuição das mesmas antes de
passarmos à sua votação.

O SR. ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.ExB a palavra.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, meu voto foi "sim".

O SR. RICARDO RIQUE (PMDB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, meu voto foi "sim".

O SR. BASiLIO VILLANI (PSDB - PRo Sem re
. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri

or, meu voto foi "sim".
O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu voto foi "não".

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "sim".

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

A SRA. ANA CATARINA (PMDB - RN. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, registro meu voto
"sim" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar as Emendas de Redação de nAS 1 a 5.

Vou ler para o Plenário essas emendas:

Emenda de Redação nll 1

Ementa da Proposta de Emenda à Constituição
nll 626, de 1998, passa a ter a seguinte redação:

Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Cons
tituição Federal.

sala das Sessões, 9dejunho de 1999. - Deputados
Aroldo Cedraz e Ney Lopes.

Emenda de Redação nll 2

O caput da Proposta de Emenda à Constituição
nll 626, de 1998, passa a ter a seguinte redação:

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

sal.a das 8essOes, 9dejunho de 1999. - Deputados
Aroldo Cedraz e Ney Lopes

Emenda de Redação nll 3

O·art. 111 da Proposta de Emenda à Constituição
nll 626, de 1998, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1ll Os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da
Constituição Federal, passam a vigorar com as se
guintes alterações:"

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tados Aroldo Cedraz e Ney Lopes.

Emenda de Redação nll 4

No art. 52, inciso I da Constituição Federal, na
redação proposta pelo art. 1ll da Proposta de çmenda
à Constituição nll 626, de 1998, onde se lê:

"Art. 52 .
I - processar e julgar o Presidente e o

Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes de
mesma natureza conexos com aqueles;"

Leia-se:

"Art. 52 .
I - processar e julgar o Presidente e o

Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles;"

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - De
putados Aroldo Cedraz e Ney Lopes.

Emenda de Redação à PEC nll 626-A/98 nll 5

Dê-se a seguinte redação à letra c do inciso I do
art. 105 da Constituição Federal:

"c) os habeas corpus, quando o coator ou pa
ciente for qualquer das pessoas mencionadas na alf
nea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à suaju
risdição, Ministro de Estado ou Comandante da Mari
nha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral;"

Justificação

A Emenda Constitucional nll 22, promulgada em
18 de março de 1989, e a PEC nll 626-A, de 1998, tra
mitam paralelamente.

Por outro lado, a citada PEC tem como objetivo
especffico a inclusão dos Comandantes Militares no
ambito do disposto na referida letra c do inciso I do
art. 105 da Constituição Federal.

A não-correção de redação ora proposta repre
senta retrocesso em matéria aprovada recentemente
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pelo Congresso Nacional, quase por unanimidade. 
Deputado Aroldo Cedraz, Relator.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.ExB a palavra. .

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em relação às cinco
emendas de redação, quero deixar claro que não vou
criar obstáculo à Emenda nO 5.

Devo, porém, dizer à Mesa e aos Srs. Líderes
que a Emenda n2 5 não é bem de redação. A Emenda
n2 5 está adequando a proposta de emenda constitu
cional a uma outra emenda aprovada aqui. Entendo
que não há precedente em relação a se resgatar nor
ma de emenda constitucional votada por esta Casa
para uma proposta em processo de votação.

E, na medida em que entendo que não é uma
emenda de redaÇão, quero deixarclaro que nessa maté
ria a minha posição sempre foi a de disputaro mérito. la
mento. não ter a Casa adotado algumas das minhas
emendas, mas não vou criar problema, Sr. Presidente.

Portanto, comunico à Mesa que, se há consen
so, tudo bem, mas estou consciente do que diz o Re
gimento e não quero abrir o precedente de se trans
formar em emenda de redação o resgate de norma
constante em emenda anterior.

Não vou criar problema, mas não há sentido em
se ter dois textos constitucionais contraditórios.

Entretanto, como se trata de matéria que disputei,
não vou, em questão de ordem\ obstruí-Ia. Todavia, lem
bro ao Govemo que poderia fazê-lo e se o fizesse a
Mesa teria de adotar a minha questão de ordem. Entre
tanto, num gesto de boa vontade, estou conco.rdando,
apesar de saber o que está ocorrendo. Na medida em
que há consenso, não vou criar problemas.

Mais uma vez lamento que esta Liderança,
que tanto quis mudar para melhor o texto que trata
do Ministério da Defesa, não tenha tido contempla
das as suas emendas. Não somos tão intransigen
tes como algumas vezes diz o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O no
bre Deputado tem razão. Realmente a Emenda de
Redação nO 5 deriva de acordo político. Se não hou
ver acordo político, a Mesa retirará a emenda. Fica
fácil saber porque a justificativa da emenda retrata
exatamente o que V.ExB mencionou ao microfone.

Quero dizer que não houve intenção da Mesa
de ludibriar o Plenário.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, faço
questão de dizer ao Plenário que, correta e transpa
rentemente, a Mesa procurou-me, por intermédio do

Secretário-Geral, para dar a informação. Portanto,
estou apenas fazendo esta comunicação porque fui
informado pela Mesa do assunto, atitude esta correta
e transparente.

Como acordo político, concordamos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Além do

que está prevista a justificação.
O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa a palavra.
O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompa
nhei a Liderança na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos as seguintes

Emendas de Redação n2s 1 a 5

Emenda de Redação n2 1

A Emenda da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 626, de 1998, passa a ter a seguinte redação:

Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Cons
tituição Federal.

Emenda de Redação n2 2

O "capút" da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 626, de 1998, passa a ter a seguinte reda
ção:

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

Emenda de Redação n2 3

O art. 12 da Proposta de Emenda à Constituição
n2 626, de 1998, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 12• Os arts. 12,52,84,91, 102 e 105 da
Constituição Federal, passam a vigorar com as se
guintes alterações:"

Emenda de Redação n2 4

No art. 52, inciso I da Constituição Federal, na
redação proposta pelo art. 12 da Proposta de Emenda
à Constituição n2 626, de 1998, onde se lê:

"Art. 52 .
I - processar e julgar o Presidente e o

Vice-presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes de
mesma natureza conexos com aqueles;"
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Lela-se:
"Art. 52 .
I - processar e julgar o Presidente e o

Vice-presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes da

. mesma natureza conexos com aqueles;"

Emenda de Redação à PEC 626 - Al98

Dê-se a seguinte redação à letra "c" do inciso I
do art. 105 da Constituição Federal:

"c) os habeas corpus, quando o coator ou pa
ciente for qualquer das pessoas mencionada na aU
nea a, quando o coator for tribunal sujeito à sua juris
dição, Ministro de Estado ou Comandante da Mari
nha, do Exército ou da Aeronaútica, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral;"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. LIderes.

A votação em bloco das Emendas de ng$ 1 a 5
será simbólica.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

O SR. RÉGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem re
visão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. CABO JÚLIO (BlocolPL - MG. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Ministro Extraordinário tem
entrado constantemente em contato com o BIocoIPL.

O Bloco/PL vai votar"sim", mas gostaria de dei
xar registrada uma ressalva. Esperamos que o Minis
tro corrija a questão da Capelania nas Forças Arma
das. Atualmente não há capelão evangélico. Como o
caput do art. 5A estabelece que todos são iguais, es
peramos que o Ministro resolva o problema.

O Bloco/PUPST/PMN/PSUPSD orienta o voto
"sim".

OSR. CAIO R1ELA (PTB - RS. sem revisão do cre
dor.) - Sr. Presidente, o Partiqo Trabalhista Brasileiro vota a
favor do encaminhamento, porque as emendas visam ape
nas aprimorar o texto, fazer correções na redação.

O Partido Trabalhista Brasileiro recomenda o
voto "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no mes
mo momento em que encaminho o voto "sim", justifico
meu voto "sim" na votação anterior.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim".

OSR. GERALDO MAGELA (PT- DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim"..

O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presic;lente,'a Liderança do Go
verno vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção as Emendas de Redação de ng$ 1 a 5.

Os Srs. Deputados que as aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exll a palavra.
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação nomi
nal, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como a
matéria foi aprovada em segundo turno sem altera
ção, fica dispensada a votação da redação final.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR.IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.ExII a palavra.
O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
apresentar projeto de lei referente ao tempo máximo
de espera em fila para atendimento na rede bancária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Excelentfssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei nA 4.695/98, do Poder Executivo, que "Altera os
arts. 789 e 790 da CLT, sobre custas e emolumentos
da Justiça do Trabalho".

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado: Arnaldo Madeira, Llder do Governo; Aécio Ne
ves, Llder do PSDB - Odelmo Leão, Llder do PPB 
Nelson Proença, Vice-Llder do PMDB - Inocêncio
Oliveira, Llder do PFL - Cabo Júlio, Vice-Llder do
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Bloco Parlamentar PUPST/PSUPMN/PSD - Caio
Riela, Vice-Llder do PTB - José Genofno, L1der do
PT.

O SR. ELTON ROHNELT - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Elton Roh
nelt, nas votaçOes anteriores, votou com o PFL.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Paulo Delgado, na
votação anterior, votou "não". .

OSR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. S.em revi
são do orador.) - Sr. Presi~ente, Deputado Freire Jú
nior votou "sim" na votação passada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Como votam os Srs. Lideres?
O SR. RÉGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem re

visão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco/PL? (Pausa.)
Vota "sim".
O SR. CLEMENTINO COELHO (Blocol PSB 

PE. Sem revisão do orador.) - O Bloco PSB/PCdoB
vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, vota
"sim", Sr. Presidente.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - O POT, Sr. Presidente, concorda que existe
defasagem. Nós, do POT, achamos que também exis
te histórico de defasagem com o salário mrnimo e que
não foi acatado nesta Casa. Devido à defasagem de
custos que cairá no próprio povo, no usuário desse
procedimento, devemos manter o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ter votação nominal, portanto.

Como vota o PPB?
O SR. GÉRSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - Os progressistas, Sr. Presidente,
votam "sim".

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT- CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores vota "sim".

A matéria foi votada e aprovada por unanimida
de na Comissão do Trabalho, de Administração e
Serviço Público, tendo este Deputado como Relator.
Tive o cuidado de enfrentar esse debate. Não se trata
de reajuste por salário mrnimo, a atualização é por
Ufir. Inclusive na época este debate foi feito porque o

Supremo Tribunal Federal já havia declarado que se
o rndice de reajuste fosse o do salário mínimo, seria
inconstitucional. O Poder Executivo apresentou novo
projeto, transformando a atualização em Ufir para su
perar esta inconstitucionalidade.

Portanto, votamos "sim" , conforme nosso voto
na Comissão do Trabalho, onde foi aprovado por una
nimidade.

O SR. GEDDEL VíEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota "sim" ao pedido de urgência, evidentemente re
servando-se ainda para a· discussão sobre o mérito
quando da votação do projeto.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "sim",
até porque a matéria foi examinada na Comissão,
tendo recebido apoio unânime. ~ próprio, portanto,
que se diligencie a aprovação desta matéria.

OSR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, creio que este projeto
trata apenas da atualização das custas trabalhistas.
Como os custos de causas trabalhistas estao sendo cal
culados com Indices não mais existentes, como o Indice
Geral de Referência, eles parecem praticamente gratui
tos. Assim a atualização desses custos é fundamental,
para que, assim, a Justiça do Trabalho tenha alguma re
muneração sobre as causas que serão julgadas.

O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSOB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar. Há uma divergência quanto à votação nominal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

OSR.INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, creio que não há diver
gência. O PT, que tinha votado "não", retificou o voto.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
o POT se continua votando "não". O POT continua vo
tando "não"?

Há um voto divergente.
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o SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.ExB a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSOB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o ilustre Líder do
POT dirigiu-se à Mesa para conversar com V.Exa Pa
rece-me - foi o que anunciou - estar disposto a reti
rar o pedido ou alterar sua disposição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
oPOT.

O SR. CAIO RIELA - Sr, Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasi
leiro já deu sua orientação. O voto do PTB é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se o
POT votar "sim", a votação será simbólica.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRE$.IDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (Bloco PL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a orientação do Blo
co PUPST/PMN/PSUPSO é "sim".

O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMOB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei conforme orientação da bancada.

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, não havendo
manifestação do POT, vamos fazer a votação nominal
pelo sistema eletrônico. É o mais razoável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
nominal.

A Presidência solicita a todos os Srs. Oeputados
que tomem os seus lugares, a fim de iniciarmos a vo
tação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a orientação do Líder da bancada.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (POT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT mantém a
mesma posição.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSOB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
qualidade de Presidente da Subcomissão Permanen
te de Saúde, comunico a esta Casa que, em reunião
realizada ontem, essa Subcomissão aprovou a reali
zação de audiência pública, com a participação de re
presentantes da indústria farmacêutica, para dar ex
plicações sobre o aumento ~Qs preços dos medica
mentos muito acima dos níveis de inflação.

Portanto, informo à Casa que a realização da
audiência será importante para o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. GÉRSON GABRIELLI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Ex8 a pálavra.
O SR. GÉRSON GABRIELU (PFL - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para nos
sa satisfação, registro a realização da 138 Convenção
Norte-Nordeste de Supermercados, que se realizará de
14 a 16 do corrente, em Salvador, evento que reunirá di
versos setores produtivos da Exponor 99. A expectativa
é de que cerca de 6 "mil pessoas compareçam ao encon
tro, sob a coordenação da Associação Baiana de Super
mercados, que tem como Presidente o competente em
presário João Gualberto Vasconcelos.

O SR. VIRGíuo GUIMARÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co
munico à Casa que hoje a Comissão de Orçamento
aprovou a alocação de recursos para a conclusão do
metrô de Belo Horizonte, no ramal Calafate-Barreiro.

Sr. Presidente, essa foi uma decisão difícil, mas
se chegou a um bom termo, uma vez que havia uma
série de dúvidas oriundas da aplicação desses recur-
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sos. Conseguimos chegar a um perfeito equilíbrio,
através da aplicação de decreto legislativo - por sinal,
de minha autoria -, depois da aprovação do Relatório
do Deputado Márcio Reinaldo Moreira, que teve pa
pei fundamental para que assim acontecesse.

A rápida liberação dos recursos irá possibIlitar a re
tomada das obras ainda este ano, assegurando, assim, a
construção do metrô de Belo Horizonte, que ligará toda a
região oeste da cidade até o pólo do Barreiro..

Comunioo também a esta Casa que estará assegu
rada a fiscalização da aplicação desses recursos. Deverá
ser feita tomada de preços, inclusive para estabelecer
uma comparação entre os preços de outros metrôs licita
dos este ano, para que se possa admitirapenas os preços
mais baixos. Haverá também fISCalização trimestral. A
partir do próximo ano nova licitação poderá ser feita; se
houver recursos estrangeiros para tal.

Meus cumprimentos a todos os membros da C0
missão de Orçamento. Fiquei feliz de participar dessa vo
tação e anuncio atodo o Plenário que Belo Horizonte está
em festa com a liberação desses recursos. E estaremos
atentos ao processo de lisura, para que esses recursos
possibilitem a conclusão de importante obra.

Muito obrigado a V.Ex·, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Ex8 a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PFL - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "sim".

O SR. OLAVO CALHEIROS (PMDB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, permaneçam em plenário, pois teremos no
vas votações nominais.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem. sem revisão do orador;) - Sr. Presidente, a vota
ção do requerimento de urgência a esse projeto é extre
mamente importante para que se possa resolver a ques
tão dos emolumentos na Justiça do Trabalho, visto que,
com o fim do valor-referência, o valor das custas proces
suais estão congelados desde 1991.

Na verdade é impossível a manutenção das
despesas da Justiça do Trabalho com o valor das
custas congelado, desde o fim do valor do salário mí
nimo referência. Anteriormente o Executivo havia en-

caminhado projeto de lei que vincula o valor das cus
t~s ao salário mínimo referência. Como há proibição
constitucional, o Relator da Comissão de Trabalho,
Deputado José Pimentel, detectou essa inconstitucio
nalidade, agora corrigida com a fixação baseada em
Ufirs.

Considero extremamente importante a urgência
no momento em que, de maneira açodada, alguns
querem acabar com aJustiça do Trabalho, esquecen
do-se de que ela permite o acesso mais simples e
mais fácil, principalmente para os trabalhadores que
a ela recorrem em busca de seus direitos.

Portanto, a aprovação do pedido de urgência
desse projeto é importante e permitirá à Justiça do
Trabalho, quando da discussão do mérito, corrigir
eventuais distorções existentes e reconhecer a ne
cessidade da manutenção do valor das custas e pre
paro de seus preços atuais nos valores, como disse
anteriormente, congelados desde 1991.

A SRA. LÚCIA VÂt-IlA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.ExB a palavra.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, meu voto foi "sim".

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento requerimento de informação ao Exmo. Sr.
Ministro do Esporte e Turismo sobre a liberação de re
cursos para a construção do Ginásio Poliesportivo do
Município de Erechim.

Essa emenda foi aprovada em 1997, incluída no
Orçamento de 1998, mas até hoje, segundo informa
ções daquele Município, não chegou ao seu destino.

Então, desejo saber se essa verba foi encami
nhada ao Município, se o Município deixou de prestar
contas, ou, caso a verba não tenha sido remetida, que
esclareçam as razões.

Muito obrigado a V.ExA

O SR. HUGO BIEHL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, para efeitos administrativos, na
votação anterior, aoompanhei o voto da liderança.
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o SR. PAULO OCTÁVJO (PFL -:-:.DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presid~nte, na votação anterior,
votei de aqordo com a orientação do meu partido.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.EX- a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. PeJa or
dem. Sem revisão do oracJor.) - Sr. Presidente, parabeni
zo os policiais militares de Minas Gerais que conseguiram
anistia por terem participado do movimento grevista ocor
rido naquele Estado. Contamos com aparticipação atuan
te do Deputado Cabo Júlio e hoje, graças a Deus, todos
os policiais militares foram anistiados.

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex8 a palavra.

OSR. JAIRBOLSONARO (PPB - RJ. PeJa ordem.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também desejo
parabenizar os policiais militares de Minas Gerais que
conseguiram seranistiados. Agreve é um movimento jus
to, desencacJeado no passado, tendo em vista o descaso
do Govemador para com o salário daquela classe.

Hoje em dia eles têm um Ifdimo representante
nesta Casa, o Deputado Cabo Júlio, pessoa rmpar,
que merece o apoio e a consideração dos seus com
panheiros de farda de Minas G~rais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrara votação. Alerto os Srs. Parlamentares para
o fato de que teremos novas votações nominais.

Vamos permanecer em plenário.
O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Tem6i) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de fazer uma correção. Não foi o descaso do Go
vernador, mas um reajuste descasado que ocorreu
naquele Estado.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou encaminhando a V. Exa. proposta de emenda à
Constituição assinada por mim e pelos Deputados RI
cardo Noronha, Zé (ndio, José Carlos Martinez e Iris
Simões, propondo, em homenagem ao Movimento
Paz e Justiça Ives Ota, que colheu 2,5 milhões de as-

sinaturas, a instituição no Brasil da pena de prisão
perpétua com trabalho obrigatório. (Palmas.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULV. - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo PeJa
ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acredito
que posso falar em nome dos trinta Deputados da banca
da do Paraná para registrar que, no último domingo, faJe..
ceu, em Brasflia, o jornalista Leamis Rocha, do jomal Ga
zeta do Povo, do Paraná. Jomalista competente, inteli
gente, fazia a cobertura do Parfamento brasileiro e da atlJ..
ação dos Parlamentares do Estado do Paraná.

Registramos com pesar o seu passamento, em
nome de toda a bancada de Deputados do Estado do
Paraná.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

OSR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar o empenho e o esforço dos Deputados Au
gusto Nardes, Custódio Mattos e Gerson Gabrielli na
busca de consenso sobre o texto para o Estatuto da
Microempresa. Temos trabalhado muito nessa ques
tão, e S. Exas. merecem nosso reconhecimento pelo
excelente trabalho que estão realizando.

Amanhã, às 10h, haverá um seminário sobre a
reforma tributária e fiscal, ocasião em que o compa
nheiro Gerson Gabrielli falará sobre a microempresa.
Realizar-se-á também o 211 Seminário Nacional sobre
o Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, às
14h30min, e deveremos encaminhar o texto final do
referido estatuto. O Deputado Gerson Gabrielli coor
dena esse excelente trabalho, e essa matéria logo es
tará pronta para vir a plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação. Todos votaram?

Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:
VOTARAM:
Sim: 392
Não: 15
AbstençOes: 00
Total: 407

É aprovado requerimento de urgência para o
Projeto de Lei nA 4.695/98.

A matéria virá na pauta da sessão de amanhã.
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LISTAGEM DE VOTA'ÇÃO:
, "

proposição: I;'L. N° 4695/98 - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA

Início Votação: 09/06/1999 18:09

Fim Votação: 09/06/199918:26

Resultado da Votação
Sim 392
Não 15
Abstenção O

Total da Votação 407

Art. 17 1

Total Quorum 408

Obstrução O

Presidiram a V~tação: Michel Temer -16:41

Orientação
PFL -Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PDT - Não
PlB-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPST/PSUPMN/PSD - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTS Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil'Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Gerson Peres PPB Sim
Jorge Costa PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtsofl PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo SantJs PFL Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinllo PSDB Sim
Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB· Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL . Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonau : 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Não
Carlos Cury PPB Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim
Total Ron.:Jonia: 7

ACRE
Hildebrando PaBcoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PDT Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS Sim
Antônio Jorge PFL

Freire Júnior PMDB . Sim

João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Cesar Bandeir.a PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Francisco Coelho PFL Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSOB Sim

Neiva Moreira POT Não

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Roberto Rocha PSOB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 13

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Aníbal Gomes PMOB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Eunício Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSOB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim

Moroni Torgan PSOB Sim

Nelson Otoch 'PSOB Sim

Rommel Feijó PSOB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim

Ubiratan Aguiar PSOB Sim

Vicente Arruda PSOB Sim

Total Ceará: 15

PIAuí
Átila Lira PSOB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

Marcelo Castro PMOB Sim

Themistocles Sampa'io PMDB Sim
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Partido Bloco Voto,
PIAuí
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Betinho Rosado PFL Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
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 PMDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PMDB Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB 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
Joaquim Francisco PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO

Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonê PFL Sim
Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Ivan Paixão PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PDT Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Azi 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 Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Luiz Moreira PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Carlos Mosconi PSOB Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMOB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim
.João Magno PT Sim

José Militão PSDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Não

Osmânio Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto' Brant PFL Sim
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Partido Bloco Vóto
MINAS GERAIS

Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
ViUorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTS Sim
Zaire Rezende PMDB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 42

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Celso Jacob por Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dr. Helena PSDB Sim
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonara PPB Sim
Jandira Feghali pedoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PMDB Sim
João Sampaio POT Não
Jorge Wilson PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo PSOB Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Salomão POT Não
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar CoelhO PSOi3 Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSLlPMN/PSO Sim
Celso Giglio..... PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PST PLlPST/PSLlPMN/PSO Sim
Delfim Netto PPB Sim
Or. Hélio POT Não
Ouilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMOB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Sim
Gilberto Kassab PFL Sim·
Iara Bernardi PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim
José de Abreu PSOB Sim
José Dirceu PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Marcos Cíntra PL PUPST/PSljPMN/PSD Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMOB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMOB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSOB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé indk'l PMOB ·Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 53

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL. Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo DomIngos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMOB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnefo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Alberto Fraga PMOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSOB Sim
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Partido 'Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Paulo Octávio PFL Sim

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7 '

GOIÁS
Barbosa Neto ' PMDB Sim

Euler Morais PMDB Sim

Geovan Freitas PMDB Sim
Juquinha PSDB Sim

Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim

Luiz Bittencourt PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Canedo PSDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Sim

Ronaldo Caiado PFL Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Flávio Derzi PMDB Sim

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo LUpion PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PFL Sim

Basílio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim
I

Gustavo Frt;Jet PMDB Sim

Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB' Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

PARANÁ
Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSOB Sim

Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim

Odílio Balbinotti PSOB Sim

Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMOB Sim

Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Sim

Santos Filho PFL Sim

Valdomiro Meger PFL Sim

Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Edinho Bez PMOB Sim

Hugo Biehl PPB Sim

Renato Vianna PMOS Sim

Total Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Oipp POT Não

Alceu Collares POT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTS Sim

Cezar Schirmer PMOB Sim

Oarcisio Perondi PMOB Sim

Enio Bacci POT Não

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fetter Júnior PPS Sim

Henrique Fontana PT Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PMOB Sim

Osvaldo Biolchi PMOB Sim

Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos POT Não

Roberto Argenta PFL Sim

Synval Guazzelli PMOB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMOB Sim

Wah;lomiro Fior~vante PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 26
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Alerto que esse projeto é da maior importância do rito suma-
aos Srs. Parlamentares para o fato de que teremos rfssimo na Justiça do Trabalho.
sessao amanhã à tarde. A presença se dará exata- Em favor da celeridade das ações trabalhistas,
mente em função das votaçOes. votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
mesa requerimento nos termos: vota o PT?

Excelentrssimos senhor Presidente da Câmara O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB.) Sem
dos Deputados: revisão do orador. - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi- balhadores vota "não" ao requerimento de urgência,
mento Interno, urgência para a apreciação do Projeto em primeiro lugar, porque trata do rito sumarfs'simo na
de lei nSl 4.693, de 1998, do Poder Executivo, que Justiça do Trabalho, que está em reforma. Em segun-
Nacrescentaosarts. 852-Ae seguintes à CLT, instituindo do lugar, porque esse projeto foi debatido na.Comis-
o procedimento sumarlssimo no processo trabalhista". são do Trabalho, havendo divergências sobre o valor.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. O projeto original vincula o valor ao salário mfni-
Assinam: Arnaldo Madeira, Uder do Governo - mo. O Relator corrigiu o problema, dando poderes ao

Aécio Neves, Uder do PSDB - Odelmo Leio, Uder TST para resolver a questão, estipulando o valor de 7
do PPB - Nelson Proença, Vice-Uder do PMDB - mil reàis. Essa foi a proposição apresentada na Co-
Inocêncio Oliveira, Uder do PFl - Cabo Júlio, Vi- missão do Trabalho, pelo Relator, Deputado Pedro
ce-Uder do Bloco Parlamentar Henry. No projeto original o valor está vinculado ao
PUPST/PSUPMN/PSD - Caio Riela, Vice-Uder do salário mfnimo. Mas esse problema poderia ser resol-
PTB. vido por ocasião da votação do mérito,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- Por entender que já temos um conjunto de ur-
ção o Requerimento. Como votam os Srs. Uderes? gências aprovadas, acho que deveria ser votada em

Como vota o PV? (Pausa.) caráter de urgência matéria sobre a qual há acordo ou
Vota "sim". que apresenta bastante facilidade na aprovaçêo do
Como vota o PPS? mérito. Não é o caso. Tivemos dificuldade para discu-
Como vota. o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD? tir essa matéria na Comissão, portanto, não há neces-
O SR. CABO JÚLIO (Bloco/Pl- MG.) Sem re- sidade da urgência diante dos óbices apresentados.

visão do orador. - Sr. Presidente, o Bloco Como há outros projetos em regime de urgência,
PUPST/PMN/PSUPSD vota "sim". por que termos mais um com esse grau de dificuldade?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Portanto, o Partido dos Trabalhadores vota "não".
vota oPPS? O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS.) Sem

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - Alo) Sem revisao do orador. - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".
revisão do orador. - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como são do orador.) - Sr. Presidente, surpreende-nos a ar-
vota o Bloco PSB/PCdoB? gumentação do ilustre Uder do PT. A informação que

O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB-PCdoB). temos é de que a matéria obteve apoio unânime da
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Comissão de Trabalho.
PSB/PCdoB vota "sim". O projeto tem o propósito de instituir o rito sumá-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como rio para questões trabalhistas que envolvam valores
vota o PTB? de até cinqUenta salários mfnimos. Traz, portanto,

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS.) Sem revisao do grande beneffcio para as partes, além de evitar,o acú-
orador. - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro mulo de processos na Justiça do Trabalho.
vota "sim". O projeto tem grande mérito. Por isso, o PSDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer). - Como vota "sim" à urgência.
vota o PDT? O SR. INOC~NCIO OlIVEIRA (PFl- PE. Sem

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do revisao do orador.) - Sr. Presidente, creio que deva-
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim". mos aprovar a urgência desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como No entanto, teremos de discutir melhor a maté-
vota o PPB? ria. Entendemos que o rito sumário nas causas traba-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.) Ihistas num valor fixado até cinqUenta vezes o menor
Sem revisão do orador. - Sr. Presidente, achamos salário mfnimo - que hoje representaria algo em
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torno de 7 mil reais ou um pouco menos - é fundamen
tai para desafogar os tribunais regionais e o Tribunal
Superior do Trabalho. No entanto, Sr. Presidente, isso
pode aumentar sobremodo a demanda de processos,
sobretudo sabendo-se que o rito seria imediato.

Somos favoráveis à urgência por acharmos que
a matéria é de fundamental importância, mas enten
demos que deve haver discussão mais profunda a
esse respeito.

O PFL recomenda o voto "sim", mas requer que
se faça reunião por.ocasião da votação do mérito.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo encami
nha o voto favorável, uma vez que a matéria é impor
tante.

As demandas trabalhistas com valores de até
cinqüenta salários mínimos terão rito sumaríssimo,
sem a possibilidade de recurso. Assim, poderemos
desafogar sensivelmente os tribunais regionais e o
Tribunal Superior do Trabalho, independentemente
do encaminhamento que a reforma do Judiciário der
ao mérito da questão.

O Governo vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExB a palavra.
O SR. JOSÉ ANTONio (Bloco/PSB/PCdoB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

Também queria justificar a minha ausência na
votação anterior.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

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 ROCHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex8 a palavra.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
conforme orientação da Liderança do meu partido.

O SR. ADOLFO MARINHO (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o PSDB.

O SR. JOSE MENDONÇA BEZERRA (PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "sim".

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei "sim", conforme orientação da minha banca
da.

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex8 a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quan
do V. ExS esteve em Araraquara, há cerca de quaren
ta dias, recebemos do Fundo Paulista de Defesa da
Citricultura - FUNDECITRUS, documento que abor
dava questões do setor.

Acabo de dar entrada na Mesa de indicação ao
Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento para
adoção de plano nacional de erradicação de doenças
fitossanitárias da cultura cítrica.

Trata-se, Sr. Presidente, da adoção de um pia
no nacional de erradicação dessas doenças, visando
intensificar os esforços e controle de materiais capa
zes de introduzir pragas e doenças.

É sabido que o Brasil é o maior produtor de la
ranjas do mundo, respondendo por 32% de toda a la
ranja produzida no planeta. Além do mais, o nosso
País é o maior exportador de suco de laranja concen
trado, com cerca de 1,2 milhão de toneladas em
1997.

Portanto, Sr. Presidente, entendemos que o re
querimento ao Ministro da Agricultura para adoção
dessas medidas é da mais alta importância, uma vez
que esse é um setor fundamental da economia nacio
nal e gerador de empregos, principalmente em São
Paulo. Além do mais, a região de São José do Rio
Preto, grande produtora de laranja, merece esse tra
tamento por parte do Governo.

O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex8

tem a palavra.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
registrar que estou votando "não"'a essa urgência por
orientação partidária. Mas, no mérito, sou favorável
ao projeto.

A criação das juntas de rito sumário vai agilizar
os feitos trabalhistas e permitir melhor atendimento
aos trabalhadores. Sou advogado trabalhista e co
nheço de perto essas questões. Espero, portanto,
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que consigamos superar o impasse da inconstitucio
nalidade e votar o mérito dessa matéria. Se o valor
está fixado em termos de salário mínimo, podemos
apresentar emenda de mérito transformando-o em re
ais ou, como fizemos no projeto anterior, em Ufir.

Em face de um erro, não podemos prejudicar
essa boa iniciativa, que tem como finalidade atender
'melhor aos trabalhadores e agilizar o Judiciário Tra
balhista. Entendo o equívoco ocorrido na redação da
matéria, mas espero que possamos superar essa difi
culdade. Portanto, no mérito votaremos favoravel
mente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
I '

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExB a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cre
io que esta será a última votação.

Trata-se de urgência urgentíssima de rito sumá
rio, que, pelo art. 155 do Regimento Interno, requer o
quorum qualificado de 257 votos "sim".

Portanto, peço aos Srs. Parlamentares que ve
nham ao plenário para podermos concluir a votação
dessa urgência urgentíssima.

Sr. Presidente, conforme entendimento firmado
entre os partidos, se aprovarmos a urgência hoje, po
deremos votar a matéria sobre custas das causas tra
balhistas amanhã. Em face de o Relator do rito sumá
rio, nobre Deputado Pedro Henry, estar viajando, dei
xaríamos para a próxima terça-feira a votação do rito
sumário. Até lá poderíamos costurar amplo entendi
mento em relação à matéria. Portanto, o PFL faz o se
guinte apelo: que os Srs. Parlamentares venham ao
plenário. O Partido recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar o projeto anterior amanhã e o projeto do rito su
mário na terça-feira.

No entanto, comunico aos Srs. Parlamentares
que hoje ainda votaremos mais duas urgências. Por
tanto, peço a S. Exlls que permaneçam em plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
- Tem V. ExB a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
função do que V. Ex! acaba de falar, faço a retifica
ção: peço aos Srs. Parlamentares que permaneçam
em plenário para podermos votar as duas urgências.

Pelo art. 155 do Regimento Interno, a urgência
requer quorum qualificado de votação nominal, a não

ser que haja amplo acordo de todos os Parlamenta
res; e não só dos Lideres. Se houver um só Parla
mentar que não concorde com o entendimento,
far-se-á votação nominal pelo sistema eletrônico.

Assim, apelo para os Srs. Parlamentares que
permaneçam em plenário

Obrigado; Sr. Presidente:
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en

cerrar a votação.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ex- a palavra.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PPB - RR. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de me congratular com todos os membros da Co
missão de Orçamento, Deputados e Senadores, e em
especial com o Presidente da Comissão, Deputado
Lael Varella, e com o Relator da matéria, por terem
aprovado crédito suplementar para a conclusão das
pontes na BR-174, trecho Manaus-Boa Vista.

Essa rodovia é de fundamental importância não
só para o desenvolvimento do nosso Estado, Rorai
ma, mas para o Brasil, uma vez que faz a ligação do
País com o nosso vizinho da área norte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu
voto foi "sim".

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela
ordem. Sem revisão do'orador.) - Sr. Presidente, es
tou encaminhando à Mesa PEC que altera os arts. 49
e 67 do Ato das Disposições Transitórias, trazendo à
competência exclusiva do Congresso Nacional a
aprovação prévia de alienação e concessão de terras
públicas, com áreas superiores a 2 mil hectares já
existentes, e a demarcação de terras tradicionalmen
te ocupadas por Indios, com áreas superiores a 10 mil
hectares.

O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
exa a palavra.



Junho de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 26989

o SR. RICARTE DE FREITAS (PSDB. - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota

.ções anteriores, votei segundo orientação do partido.
O SR. JOÃO HENRiQUE (PMDB - PI. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com a Liderança do meu partido.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; solici
to aos Deputados do PSDB - está havendo reunião
de bancada - que venham ao plenário, pela necessi
dade de quorum qualificado.

O PSDB vota "sim".
O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Tem v.

Exa. a palavra.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA.) Pela

ordem. Sem revisão do orador. - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.)
Pela ordem. Sem revisão do orador. - Sr, Presidente,
já dá para encerrar esta votação, vamos para a pró
xima.

O SR. HERMES PARCIANELLO -- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a recomendação do
PMDB.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas Vota
çOes anteriores, votei de acordo com a recomenda
ção do PSDB.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela'ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR.'ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim", solicita à sua bancada que acorra ao ple-

nário para fazermos essa vota ~IO e informa que tere-·
mos mais votações nominais.

O PPB vota "sim".
O SR. RAIMUNDO GOIIIIES'E MATOS - Sr,

Presidente, peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDEN1"E (I\fichel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. RAIMUNDO GONIES DE MATOS (PSDEJ.

- CE. Sem revisão do orador) - SI'. Presidente, nal:,
votações anteriores, votei de acareio com a orienta.,
ção do partido.

O SR. JOVAIR ARANTES (FSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Pre~,;ident,~, na última vota
ção, votei de acordo com a orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (fJIiche' Temer) - Como
sugere o Deputado Gerson Pl3res, 'lamas votar.

O SR. FERNANDO COltUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (~1ichel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO COllUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an··
teriores, votei conforme orienlaçAo da bancada.

O SR. PRESIDENTE (f\I-ichel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. ODELMO LEÃO -- Sr. F'residente, peço Cl

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (f\1ichel Temer) - Tem V,

Exa. a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda à
sua bancada o voto "sim" e sc.licita aos seus Deputa
dos que permaneçam em plenário.

O SR. GONZAGA PATFtlOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

OSR. JOÃO ALMEIDA -- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" e
conclama os membros da sua bane ada a comparece
rem ao plenário. É importante que a votação seja con
clufda com quorum elevado. Preci samos de 351 vo'
tos "sim", pois trata-se de rito summfssimo. É impor
tante que todos estejam presE,ntes H dêem sua contr~

buição nesta votação.
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o SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei "sim".

O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra. .

O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apro
veitar este momento para fazer uma reflexão. Esta
mos aproximando-nos do recesso da Câmara Fede
ral, a partir do dia 1° de julho, e estão em curso nesta
Casa os trabalhos de cinco Comissões Parlamenta
res de Inquérito, as reformas do sistema tributário, do
sistema judiciário, do sistema financeiro e a do Códi
go Civil a iniciar-se.

Creio oportuno que esta Casa não pare seus
trabalhos no recesso, já que estamos vivendo mo-

Proposição: PL. N° 4693/98 - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA

Início Votação: 09/06/1999 18:33

Fim Votação: 09/06/1999 18:47

Resultado da Votação
Sim 328
Não 50
Abstenção O

Total da Votação 378

Art. 17 1

Total Quorum 379

Obstrução O

mento tão importante da vida nacional, em que esta
Casa- está dando sua contribuição à Nação com a
agenda positiva que V. Exa., Sr. Presidente, propôs a
nós todos Deputados e, por extensão, ao povo brasi
leiro.

É bom que se faça reflexão profunda sobre não
pararmos, a fim de que as matérias em tramitação
não sofram solução de continuidade, mesmo que
para isso seja necessária a autoconvocação da Câ
mara dos Deputados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-

cerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 328
Não: 50
Abstenções: 00
TOtal: 378
É Aprovado Requerimerito de Urgência para o

Projeto de Lei nQ 4.693/98.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:41

Orientação
PFL -Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PT- Não
PPB-Sim
PDT-Sim
PTB-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSUPMN/PSD - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim
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Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMOB Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Sim
Or. Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Não
Oeusdeth Pantoja PFL Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
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 PFL Sim
Vanessa Grazziotln pedoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim
Carlos Cury PPB ·Sim
Confúcio Moura PMOB Sim

Euripedes Miranda POT Sim
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Partido Bloco Voto
RON'OONIA

. Expedito Júnior PFL S.im

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim

IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim

Freire Júnior PMDB Sim

João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins : 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Total Maranhão: 9

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
.Almeida de Jesus PL PUPST/PSLf.PMN/PSD Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunicio Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Moroni Torgan PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
CEARÁ
Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Total Ceará: 16

PIAuí
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

lnaldo Leitão PMDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PMDB Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luciano Bivar PSL PL/PSTIPSL/PMN/PSD Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PL/PSTIPSL/PMN/PSD Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB 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 PMN PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim

José Thomaz Nonô PFL Sim

Luiz Dantas PSD PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Coriolano Sales PDT Sim

EujáCio Simões PL PL/PSTIPSL/PMN/PSD Sim

Félix Mendonça PTB Sim
Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Azi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL PLlPST/PSLlPM~J1PSD Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Gilmar Machado PT Não

Hélio Costa PMDB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Não

João Magalhães PMD8 Sim

João Magno PT Não

José Militão PSDS Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PST PUPSTIPSliPMI\l/PSD Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMD8 Sim

Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMDB Sim

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Sim

Paulo Delgado PT Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PL PUPST/PSLlPMN/PSD Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Sim

Virgílio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Sim

Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Sim

Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Não

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Coronel Garcia PSDB Sim

Dr. Helena PSDB Sim

Eduardo Paes PFL Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Sim

lédio Rosa PMDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim

João Mendes PMDB Sim

João Sampaio PDT Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Luis Eduardo PSDB Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO .DE JANEIRO
Luiz Salomão PDT Sim
Luiz Sérgio PT Não
Milton Temer PT Não
Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB 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 Mercadante PT Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PL/PST/PSLlPMN/PSD Sim
Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

De Velasco PST PL/PST/PSLlPMN/PSD Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PMDB Sim

Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PSDB Sim

Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim

Franco Montoro PSDB Sim

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José de Abreu PSDB Sir.l

José Dirceu PT Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José Genoíno PT Não

José Machado PT Não

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Marcos Cintra PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Moreira Ferreira PFL Sim

Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PMDB Sim

Total São Paulo: 52

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSDB Sim
Pastor Jorge PMDB Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7
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GOIÁS
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Odílio. Balbinotti
Oliveira Filho
Padre Roque

Partido

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

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

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

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
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PARANÁ
Partido Bloco Voto

Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 23

SANTA CATARINA
Fernando Coruja PDT Sim
Hugo Biehl PPB Sim

Total Santa Catarina; 2

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Oipp POT Sim
Alceu Col/ares POT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Sim

Nelson ~archezan PSOB Sim

Nelson Proença PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PST PL/PST/PSL/PMN/PSO Sim

Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim

. Roberto Argenta PFL Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt PMOB Sim
Waldomiro Fioravante PT Não
Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 25
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o SR. CELSO JACOB - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. CELSO JACOB (POT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. PresIdente, nessa votação, votei
"sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Nos termos do artt 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do
Projeto de Lei nll 530/99, que, no caso de separação,
amplia direito de visitas aos filhos para avós paternos
e maternos, segundo fixar o juiz, bem como fiscalizar
sua manutenção e educação, em face da importância
da matéria.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1999. Enio
Bacci, POT - Caio Riela, Vice-Llder do PTB - Henri
que Fontana, Vice-Líder do PT - Fernando Zuppo, Vi
ce-Llder do POT - Cezar Schirmer, Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL - Gerson Peres, Vice-Lider do PPB
Lurza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB e Aécio Neves, Líder do PSOB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-o
ção o Requerimento. Como votam os Srs. LIderes?

A SRA. LUrZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasi
leiro vota "sim".

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do
. orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Sem
revisão do orador.) ..:. Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. 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".

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. JOÃO CASTELO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. JOÃO CASTELO (PSOB - MA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
acompanhei o meu partido.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "sim".

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o meu partido.

O SR. SAULO PEDROSA (PSOB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de urgência nos seguintes ter
mos:

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 155, do Regi

mento Interno, urgência para a apreciação do PRN nll

1/99 da Mesa da Câmara dos Deputados, que "regu
lamenta os arts. 111, 211.e 311 da Lei nIl 9.506, de 1997".

Sala das Sessões, de de 1999.
Valdemar Costa Neto, Llder do Bloco Parla

mentar PUPST/PSUPMN/PSD - José Genoíno, LI
der do PT - Roberto Jefferson, Líder do PTB - Ino
cêncio Oliveira, Llder do PFL - Cezar Schirmer, Vi
ce-Llder do PMDB e Aécio Neves, Líder do PSDB .

O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _. Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
ção o Requerimento. Como votam os Srs. Lideres?

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco PL? (Pausa.)
Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
A SRA. LUIZA ERUNO'NA (Bloco/PSB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".
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o SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasi
leiro vota "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

OSR. GERALDO MAGELA (PT- DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT, reservando-se
o direito de discutir o mérito, vota "sim".

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. 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".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Governo? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como estão. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresen

tação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposiçOes a

apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam Proposições os Senhores:

ANTONIO CARLOS BISCAIA - Requerimento
de informações ao Ministro das ComunicaçOes sobre
publicação e expedição do jornal Correios do Brasil.

GONZAGA PATRIOTA- Requerimento de infor
maçOes ao Ministro das Relações Exteriores sobre
detenção dos turistas e estudantes pernambucanos
Túlio José Alves, Giovane Alves e Luiz AntOnio Mar
ques, por oficiais da Polrcia de Imigração e Fronteiras
de Portugal.

PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre o
ressarcimento das despesas decorrentes de atendi
mento médico-hospitalar, nas unidades da rede públi
ca da União, de pacientes alcançados pela cobertura
de contrato individual ou coletivo com empresas pri
vadas prestadoras de serviços de assistência médi
ca, administradoras de planos de saúde, seguradoras
e congêneres e dá outras providências.

RUBENS BUENO - Projeto de lei que institui,
nas convenções e acordos coletivos de trabalho, o
Contrato de Primeiro Emprego.

VALDEMAR COSTA NETO - Projeto de lei que
cria o Acordo de Comutação ou Remissão de Pena
.por efetiva colaboração na investigação em beneffcio
de réu ou testemunha por cujo depoimer.lto possa vir
a incriminar-se e dá outras providências.

ANA CATARINA - Indicação ao Poder Executi
vo de criação de vantagem pecuniária (auxf
Iio-moradia) para o servidor público federal.

LUIZ SALOMÃO - Projeto de lei que determina
o acompanhamento obrigatório, pelo sindicato ou fe
deração profissional, das perfcias de condições de
trabalho perigosas e insalubres.

- Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorie
dade do fornecimento, no ato da rescisão do contrato
de trabalho, do formulário comprobatório do exercício
de atividade com exposição a agentes prejudiciais à
saúde, para fins de aposent~doria especial, e altera o
art. 58 da Lei n1l 8.213, de 1991.

ALOlzlO SANTOS - Projeto de lei complemen
tar que estabelece a alfquota níaxima enormas gera
is relativas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN).

MARCONDES GADELHA - Projeto de lei que
cria, nos Municípios de Sousa e São João do Rio do
Peixe, Estado da Parafba, o Parque Nacional do Vale
dos Dinossáuros e dá outras providências.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de lei que
cria o Conselho da Concorrência, a Secretaria da Pe
quena e Media Empresa Comercial e dá outras provi
dências.

ENIO BACCI- Projeto de lei que reduz perfodo
de carência para aposentadoria por invalidez e auxf
Iio-doença.

- Projeto de lei que aumenta em 50% o valor da
aposentadoria por invalidez quando necessário auxf
Iio de outra pessoa.

- Projeto de lei que autoriza auxflio-reclusão a
presos provisórios.

- Projeto de lei que permite o acúmulo de bene
ffcios da Previdência quando a soma não ultrapassar
três salários mfnimos.

VALDOMIRO MEGER - Projeto de lei que dis
põe sobre a instalação de cameras de vfdeo em hos
pitais.

FEU ROSA - Projeto de lei que dispõe sobre a
divulgação obrigatória de dados relativos a pessoas
desaparecidas nos meios de comunicação social.

VALDECI OLIVEIRA - Requerimento de infor
mações ao Ministro Extraordinário de Polrtica Fundiá
ria sobre a pesquisa de opinião pública acerca do pro
grama denominado Nova Reforma Agrária.
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- Projeto de lei quealtera os arts. 20 e 22 da Lei
n2 7.102, de 1983, com a redação dada pelas Leis n2s
8.863, de 1994, e 9.017, de 1995, definindo critérios
para concessão de autorização de funcionamento de
empresas especializadas em serviços de vigilância e
transportes de valores e determinando o uso de equi
pamento de proteção individual pelos vigilantes em
serviço.

VIC PIRES FRANCO - Projeto de lei que dispõe
sobre a inclusão obrigatória da disciplina Ética e Cida
dania nos currículos escolares dos estabelecimentos
de ensino fundamental e médio, das redes pública e
privada em todo o País.

- Projeto de lei que regulamenta a profissão cte
Cabeleireiro e dá outras providências.

WAI,.TER PINHEIRO - Requerimento de infor
mações ao Diretor-Geral da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) sobre alteração na cobran
ça de conta de energia elétrica pela CPFL.

PAULO LIMA - Projeto de lei que democratiza a
gestão dos Serviços Sociais Autônomos e dá outras
providências.

L1DIA QUINAN - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de desarquivamento dos
projetos de Lei n2s 4.215, de 1998, 2.771, de 1997,
2.833, de 1997, 3.463, de 1997, e 4.214, de 1998, de
autoria da requerente.

WALTER PINHEIRO EAVENZOAR ARRUDA
Requerimento de informações aos Ministros do Tra
balho e Emprego e da Justiça sobre a entrada de tra
balhadores estrangeiros no território nacional para
desenvolverem atividades profissionais nas áreas de
telecomunicações, do setor elétrico, de gás canaliza
do, de mineração, de siderurgia e ferroviário, a partir
de 1994, e nas condições que especifica.

DA. HÉLIO - Requerimento de informações ao
Conselho Nacional de Educação sobre o andamento
dos processos da Fundação Bezerra de Menezes, de
Campinas, Estado de São Paulo.

- Requerimento de informações ao Ministro da
Saúde sobre a liberação do produto Vasomax para
comercialização.

ANTONIO PALOCCI- Requerimento de infor
mações ao Secretário Especial de Políticas Regiona
is sobre a obra Adutora do Oeste.

MILTON TEMER - Requerimento de informa
ções ao Ministro da Previdência e Assistência Social
sobre a atuação de fundos de pensão.

ARV KARA - Requerimento de informações ao
Ministro da Fazenda sobre a liberação de recursos
pela Gerência de Comunicação Social da Caixa Eco
nômica Federal.

.. OLIVEIRA FILHO - Requerimento ao Presiden
te da Câmara dos Deputado~ de realização de ses
são solene, dia 8 de julho, em comemoração aos 21
anos de existência da Igreja Universal do Reino de
Deus.

ANTONIO CARLOS BISCAIA - Projeto de lei
que dispõe sobre a efetivação de pagamentos e rece
bimentos da remuneração do trabalho e dos benefíci
os previdenciários efetuados mediante depósito ban
cário, por pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privadó.

POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei que
acrescenta § 12 ao art. 280 da Lei n2 9.503, de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

- Projeto de lei que vincula a percepção do se
guro-desemprego, por parte do trabalhador desem
pregado, à prestação de serviço's- comunitários.

EDUARDO CAMPOS - Requerimento de infor
mações ao Ministro da Fazel1.da, no âmbito da Secre
taria do Tesouro Nacional, sobre os financiamentos
concedidos pela União nos termos da Medida Provi-

. sória nQ 1.773~
- Requerimento de informações ao Ministro da

Justiça sobre as empresas de vigilância no Brasil.
IÉDIO ROSA - Projeto de lei que dispõe sobre o

tempo máximo de espera para atendimento na rede
bancária.

EDINHO ARAÚJO - Indicação ao Ministro da
Agricultura de adoção de Plano Nacional de Erradica
ção das Doenças Fitossanitárias.

WALDOMIRO FIORAVANTE - Requerimento
de informações ao Ministro do Esporte e Turismo so
bre liberação de verba para construção de ginásio'po
Iiesportivo no Município de Erechim, Estado do Rio
Grande do Sul, no exercício do Orçamento de 1998.

LUIZ ANTONIO FLEURV EOUTROS - Propos
ta de emenda à Constituição que institui a pena de
privação perpétua da liberdade, com trabalho obriga
tório.

HAROLDO LIMA - Requerimento de informa
ções ao Ministro da Fazenda sobre financiamentos
e/ou empréstimos concedidos pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico eSocial- BNDES a
empresas nacionais e estrangeiras.

AIRTON CASCAVEL EOUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que modifica o inciso XVII do
art. 49 e o art. 67 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias.

JOÃO CALDAS - Indicação ao Governador, ao
Secretário de Segurança Púbica, ao Procura
dor-Gerai de Justiça e ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas e aos Juízes criminais
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do Município de União dos Palmà:res'e de São José
da Laje de adoção de providências para prisão do as
sassino do PreSidente da Câmara de Vereadores de
São José da Laje, Vereador José Pedro da Silva.

JOÃO .LEÃO - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de instituição de Comissão
Especial para estudo de projetos relativos à seguran
ça pública e apresentação de propostas ao Orçamen
to da União para viabilização dos mesmos.

L1NCOLN PORTELA E INOCÊNCIO OLIVEIRA
- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de prorrogação da sessão do dia 23 de agosto
de 1999 em homenagem ao Centro de Recuperação
e Reabilitação Vida Plena (CRER-VIP), pelo transcur
so dos seus 19 anos de existência.

COSTA FERREIRA - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de realização de
sessão solene, dia 9 de dezembro de 1999, em ho
menagem à Rádio FM Esperança, de São Luís, Esta
do do Maranhão, pelo transcurso dos dez anos de
bons serviços prestados ao povo maranhense.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de realização de sessão solene, dia 10 de
dezembro de 1999, em homenagem à Bíblia Sagra
da.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI 995, DE 1999 "

(Do Sr. Deputado Antonio Carlos Biscaia)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
das Comunicações, a respeito da publi
cação e expedição do jornal Correios do
Brasil.

Senhor Presidente,
Antonio Carlos Biscaia, Deputado Federal, PT 

RJ, requer à Vossa Excelência, com base no artigo 50
da Constituição Federal e na forma dos artigos 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas ao Ministro das Comunica
ções, João Pimenta da Veiga Filho, a resposta às se
guintes indagações:

1) Quem autorizou a confecção, im
pressão e distribuição, pela Empresa Brasi
leira dos Correios e Telégrafos do jornal
Correios do Brasil, cujo número "1" foi pu
blicado com data de 19 de maio de 1999?

2) Qual a quantidade de exemplares
impressos, quantos foram expedidos e qual
o custo de produção e de postagem?

3) Por que a postagem do jornal foi fei
ta por meio de agência franqueada? Poderia
a ECT expedi-lo por agência própria?

4) Qual o teor do instrumento de con
trato celebrado pela ECT com a franqueada
ACF ZILDA, situada na rua Zilda nll 1613,
CEP 02546-990. São Paulo?

5) Se é possível fornecer cópia do ins=.
trumento contratual e da nota fiscal do pa
gamento da franqueada pela postagem?

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - De
putado Antonio Carlos Biscaia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI 996, DE 1999

(Do Sr. Deputado Gonzaga Patriota)

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 105, Parágrafo único, do Regimento Interno, seja
enviado ao Exmo Sr. Ministro de Estado das Relações
Exteriores, quanto ao episódio ocorrido com os brasi
leiros, TÚLlO JOS~ ALVES, GIOVANE ALVES e LUIZ
ANTONIO MARQUES, no aeroporto de Lisboa no úl
timo dia 23 de maio.

1l1) Quais os motivos que levaram TÚLlO JOSÉ
ALVES, GIOVANE ALVES e LUIZ ANTÓNIO
MARQUES a serem impedidos de continuar viagem
para Frankfurt, Alemanha, destino das suas passa
gens aéreas e dos vistos dos seus passaportes?

2l1) Por quais motivos esses Senhores foram
presos, interrogados e expulsos de Portugal?

3l1) As respostas das autoridades lusas devem
vir acompanhadas de provas.

Justificação

O Brasil e o seu povo sempre dispensaram aos
portugueses, muito respeito e admiração.

Aqui no País vivem milhares de portugueses,
permanentemente, trabalhando sob a tutela e ampa
rado das leis que dão garantia aos brasileiros.

O tratamento do povo brasileiro aos portugue
ses ou de qualquer outra nação, é sempre solícito e
respeitoso...

No entanto, o mesmo não acontece com os bra
sileiros que procuram trabalhar, ou mesmo os que
gastam seus frágeis reais em terras lusitanas.

O caso dos odontólogos brasileiros em Portugal
que, há anos vêm sofrendo todo tipo de perseguição
e discriminação por parte das autoridades portugue
sas, inclusive, com prisões, expulsões e até torturas
de toda natureza, se repetiu com os turistas e estu
dantes pernambucanos Giovanne Alves, Túlio José e
Luiz Antônio que desembarcaram em Lisboa, no dia
23 de maio, para uma conexão para Frankfurt, Alema
nha, onde foram detidos por oficiais da Polícia de Imi-
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gração e Fronteiras de Portugal e, em seguida, sub
metidos a uma série de interrogatórios e "sermões"
humilhantes sob alegação de serem brasileiros.

Além de passarem oito horas sem direito a co
mida, água ou telefonemas, foram encarcerados em
uma pequena sala junto com mais vinte pessoa,s e,
depois, obrigados a embarcar em um avião de volta
ao Brasil.

Levados para uma sala onde estavam angola
nos e africanos, os brasileiros, ouviram toda espécie
de gritos e desaforos. Esse fato desagradável foi am
plamente divulgado pela Imprensa Pernambucana, o
que deixa indignada toda a população daquele esta
do.

Esta, Senhor Presidente, não deve ser mais
uma denúncia de maus tratos por parte das autorida
des portuguesas contra indefesos brasileiros naquele
país, por este motivo requeiro a Vossa Excelência,
nos termos regimentais, se digne oficiar ao Ministro
das Relações Exteriores, LUIZ FELIPE LAMPREIA,
que tome todas as providências diplomáticas e ne
cessárias, para evitar que nossos irmãos brasileiros
continuem sofrendo discriminações, inclusive sociais,
naquele país irmão.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Gonzaga Patriota.

PROJETO DE LEI N2 1.117, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre o ressarcimento das
despesas decorrentes de atendimento
médico-hospitalar, nas unidades da Rede
Pública da União, de pacientes alcança
dos pela cobertura de contrato individual
ou coletivo com empresas privadas pres
tadoras de serviços de assistência médi
ca, administradoras de planos de saúde,
seguradoras e congêneres e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Nos casos de atendimento em suas uni

dades de saúde, de pacientes alcançados pela cober
tura de contrato individual ou coletivo com empresas
privadas prestadoras de serviços de assistência mé
dica, administradoras de planos de saúde, segurado
ra e congêneres, o Sistema Único de Saúde, cobrará
das respectivas empresas as despesas decorrentes
desse atendimento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto nesta
lei, equiparam-se às unidades de saúde aquelas vin
culadas ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 22 A cobrança abrangerá as despesas inte
grais relativas aos serviços médicos e hospitalar
prestados, incluindo todas aquelas para as quais o
segurado ou beneficiário tenha cobertura dos custos
por parte das empresas referidas no artigo anterior,
incluindo-se todos os atos necessários ao tratamento.

Parágrafo único. As tabelas e valores relativos
aos serviços prestados serão os mesmos aplicados
pelas empresas para cálculo do ressarcimento à rede
hospitalar privada e ao pagamento de honorários mé
dicos, segundo os parâmetros da Associação Médica
Brasileira - AMB, inclusive quanto ao prazo de com
pensação pecuniária.

Art. 32 Os serviços médicos e hospitalares pres
tados na forma do artigo 22 serão discriminados e re
lacionados por cada unidade de saúde da União, con
tendo atranscrição dos dados pessoais do paciente e
sua assinatura, ou responsável, em formulário pró
prio, a ser instituído em resolução pelo SUS, sob de
nominação de Guia de Ressarcimento de Despesas
Médico-Hospitalares.

§ 1!l Ao final de cada trinta dias, o SUS reunirá o
conjunto de guias do período, agrupadas por unidade
de saúde e por empresa responsável pelo ressarci
mento, para cobrança.

§ 212 Recebido o conjunto de guias, o SUS expe
dirá documento de cobrança, a ser definido em ato do
SUS para ressarcimento pelas empresas do total de
vido a cada mês.

§ 31! Os créditos não pagos no prazo determina
do serão inscritos em dívida ativa, cabendo ao SUS
proceder à cobrança administrativa e judicial dos
mesmos na forma da legislação aplicável.

§ 41! É vedado às unidades de saúde instituírem
serviços ou tratamento diferenciado de pacientes, em
decorrência da aplicação desta lei.

§ 512 O não cumprimento das obrigações previs
tas nesta lei, pelas empresas prestadoras de serviço,
implicará na suspensão ou, em caso de reincidência,
.na cassação dos direitos de funcionamento e explora
ção das referidas Çltividades de prestação de serviço
na área de assistência médica, em todo o território
nacional.

Art. 4º Das receitas decorrentes da aplicação
desta lei, serão repassados cinqüenta por cento do
montante arrecadado, para um fundo a ser criado
pelo SUS para cobrir CJ~ gastos com vítimas de Leu
cemia.

§ 1Q Fica assegurado mediante desta lei o direito
de uso de verbas de.. fundo para tratamento fora do
território brasileiro, em instituições a serem indicadas
e contratadas pelo SUS.
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§ 211 Para efeito do disposto nesta lei, equipa
ra-se a tratamento de Transplante de Medula Óssea.

§ 311 O pagamento a estas instituições internaci
onais ou nacionais, das despesas referentes ao trata
mento de Leucemia, far-se-á por meio do SUS direta
mente às entidades prestadoras desses serviços, em
tempo hábil para o atendimento do paciente.

Art. 511 Esta lei entra em vigor na dentro de 30
dias após a sua publicação.

Art. 611 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

O Sistema Único de Saúde está deixando de re
ceber milhões de reais com as despesas médicas ca
usadas por pacientes alcançados pela cobertura da
Previdência Privada.

Esse dinheiro deveria ser pago ao SUS pelas
empresas privadas prestadoras de serviço de assis
tência médica, pelas administradoras de planos de
saúde e pelas seguradoras, como já fazem aos hospi
tais particulares em todo o Brasil.

As empresas privadas não podem continuar ven
dendo serviços públicos aos seus segurados. Não é
justo que o serviço público faça gratuit!=lmente, para as
empresas administradoras desses planos, aquilo que
elas não fazem gratuitamente para os seus segurados.

O que essas empresas pagam à rede·privada,
para garantir a cobertura que yendem aos seus benefi
ciários, deve ser igualmente pago à rede pública quan
do prestar a esses pacientes os serviços que são da
responsabilidade de seu respectivo plano de saúde.

Destinamos parte da receita arrecadada para o
tratamento de pacientes portadores da Leucemia por
considerarmos que essas pessoas, em sua maioria
crianças, têm direito a um tratamento adequado. Que
não podem custear com recursos próprios, por ser
muito caro e estar acima do poder aquisitivo de qual
quer brasileiro.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Paulo Paim - PT - RS.

PROJETO DE LEI N2 1.118, DE 1999
(Do Sr. Deputado Rubens Bueno - PPS/PR)

Institui, nas convenções e acordos
coletivos de trabalho, o Contrato de Pri
meiro Emprego.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 As convenções e os.acordos coletivos de

trabalho poderão instituir Contrato de Primeiro
Emprego em qualquer atividade desenvolvida pela
empresa, para admissões que representem acrésci-

mo no número de empregados da empresa ou esta
belecimento.

Parágrafo único. Entende-se como Contrato de
Primeiro Emprego aquele celebrado entre a empresa
e um trabalhador que nunca antes tenha exercido ati
vidade laborativa assalariada com registro na Cartei
ra de Trabalho e contrato regular de trabalho, e com
idade superior a 18 (dezoito) anos e inferior a 25 (vin
te e cinco) anos.

Art. 22 As contribuições sociais destinadas ao
Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial- SENAI, Serviço Social
do Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendi
zagem Comercial - SENAC, Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT, Serviço Soci
al do Transporte - SEST, Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA, bem como ao Salário Educação, ficam redu
zidas.

1- a 50% (cinqüenta por cento) de seu valor de
vido em 1ºde janeiro de 1998, nos contratos previstos
no artigo anterior, caso a empresa empregadora con
trate o número máximo permitido de jovens na moda
lidade de primeiro emprego;

11- a 60% (sessenta por cento) de seu valor de
vido em 1I! de janeiro de 1998, nos contratos previstos
no artigo anterior, caso a empregadora não chegue
ao número máximo permitido de jovens na modalida
de de primeiro emprego;

Parágrafo único. As reduções previstas no ca
put terão validade durante o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, findo o qual o contrato de trabalho
continuará a viger ordinariamente com os valores an
teriores das contribuições restabelecidas.

Art. 31! O número de empregados contratados
nos termos desta lei observará o limite estabelecido
na convenção ou acordo coletivo, não podendo ultra
passar 20% (vinte por cento) do quadro de pessoal da
empresa.

Art. 42 As reduções previstas nesta lei serão vá
lidas desde que o contrato de trabalho seja registrado
no respectivo sindicato de trabalhadores, e subsisti
rão enquanto o empregador mantiver o acréscimo do
quadro de empregados e a respectiva folha salarial
for superior àquela do mês imediatamente anterior à
primeira contratação de que trata esta lei.

Parágrafo único. No caso em que dispensas de
empregados contratados anteriormente aos contra
tos de primeiro emprego venham a alterar o caráter
de acréscimo à folha salarial e ao número de empre
gados, os contratos de primeiro emprego transfor-
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mar-se-ão automaticamente elD contratos ordinários,
sem as reduções previstas no art. 212 desta lei.

Art. 52 As empresas que admitirem pessoal nos
termos desta lei terão preferência na obtenção de re
cursos no âmbito dos programas executados pelos
estabelecimentos federais de crédito, especialmente
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico - BNDES.

Art. 612 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Um dos grandes problemas da juventude brasi-, .
leira hoje é o acesso do jovem ao seu primeiro empre-
go. Sem experiência anterior, sem carteira de traba
lho assinada, o jovem brasileiro tem muita dificuldade
para obter o seu primeiro emprego.

O presente projeto de lei utiliza-se do texto legal
da proposta do Poder Executivo apresentada nesta
Casa no ano de 1996 - e retirada - com o objetivo de
permitir contrato de trabalho por prazo determinado
retirando desse texto a redução da alíquota do FGTS
e a redução da jornada de trabalho.

Dessa forma as vantagens que eram dadas ao
mpregador para acrescentar trabalhadores que já
estavam no mercado de trabalho são concedidas, al
gumas delas apenas, para o empregador que além
de acrescentar ao seu quadro novos trabalhadores,
ampliem de fato o mercado de trabalho com trabalha
dores novos. O que fizemos na prática foi eliminar as
cláusulas que de alguma forma poderiam colocar em
discussão direitos adquiridos dos trabalhadores para
estabelecer condições especiais para ampliação do
mercado de trabalho para jovens brasileiros.

Este projeto está sendo reapresentado em ho
menagem ao Deputado Domingos Leonelli, autor da
idéia, e ao substitutivo aprovado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Ru
bens Bueno, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.119, DE 1999
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Cria o Acordo de Comunicação ou
Remissão de Pena por efetiva colabora
ção na investigação em benefício de réu
ou testemunha por cujo depoimento pos
sa vir a incriminar-se e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Nos casos especificados nesta tei, é per

mitido ao Ministério Público, por intermédio de seus

representantes, celebrar Acordo de Comutação ou
Remissão de Pena por efetiva colaboração para as
investigações de réu ou de testemunha por cujo de
poimento possa vir a incriminar-se.

§ 112 O acordo referido no caput será proposto
pelo Ministério Público junto ao Tribunal competente,
que julgará a transação por· meio de seu órgão espe
cial referido no Inciso XI, art. 93 da Constituição Fede
ral.

§ 2° O acordo referido ·no caput poderá prever
remissão ou comutação de pena, regime de cumpri
mento de pena, inclusão em programa de proteção à
testemunha e demais benefícios previstos em lei que
possam integrar os seus termos.

§ 3° A efetiva colaboração para elucidação dos
fatos prevista no caput poderá dar-se em virtude da
assunção de culpa, identificação de autor ou autores
de crimes, localização ou restituição de bens, direitos
ou valores que sejam objetos da investigação em
tela, elucidação dos fatos ou qualquer outra forma
que proporcione significativa contribuição para eluci
dação dos delitos investigados, a critério do Ministério
Público com homologação do órgão especial a que se
refere o Inciso XI, art. 93 da Constituição Federal.

§ 3º Todos os procedimentos referentes à ho
mologação de Acordo de Remissão ou Comutação
de Pena poderão correr em segredo de justiça sem
pre que, a critério do relator, constituir procedimento
necessário para a segurança do beneficiário ou de
seus familiares.

§ 412 O Acordo de Remissão ou Comutação de
Pena poderá ser celebrado com réu ou testemunha
por cujo depoimento possa vir a incriminar-se, sendo
expressamente vedado o acordo de remissão:

1) com o réu, em casos de delito in
suscetível de graça ou anistia;

2) com o réu, em caso de pena relativa
a crimes anteriores a que tenha sido conde
nado por sentença transitada em julgado;

3) com o réu, quando os antecedentes,
a conduta social, a personalidade, bem
como os motivos e circunstâncias do crime
não indicarem a adoção da medida;

4) com réu ou testemunha por cujo de
poimento possa vir a incriminar-se já benefi
ciados anteriormente, no prazo de cinco
anos, pela aplicação de acordo de remis
são;

5) com réu ou testemunha por cujo de
poimento possa vir a incriminar-se, quando
a repercussão social do acordo não indicar
a adoção da medida.
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§ 5!l Em todos os casos de Acordo de Remis
são ou Comutação de Pena, o colegiado só homolo
gará a integralidade dos termos propostos pelo Mi
nistério Público se constatar efetiva relevância da
contribuição prestada por réu ou testemunha ao pro
cesso, perfeita ciência de réu ou testemunha acerca
de seus direitos, deveres e demais implicações dos
termos do acordo e ainda justa proporcionalidade
entre contribuição do réu ou testemunha e benefício
auferido, cabendo recurso à instância superior.

Art, 2!l São crimes passíveis de celebração de
Acordo de Remissão ou Comutação de Pena, para os
fins desta lei:

I) os crimes contra o sistema financeiro
nacional;

11) os crimes falimentares;
111) os crimes de corrupção em que a

União, os Estados ou os Municípios sejam
parte interessada;

IV) os crimes de fraude contra o siste
ma previdenciário;

V) os crimes decorrentes de atos de
improbidade administrativa que importem
enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao
erário ou atentem contra os princípios da
administração pública quando praticaaos
por ocupantes de cargos, empregos ou fun
ções públicas da União;

VI) os crimes de responsabilidade de
ocupantes de cargos, empregos ou funções
da União;

VII) os crimes políticos e as· infrações
penais praticadas em detrimento de bens,
serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públi
cas, excluídas as contravenções;

VIII) os crimes eleitorais;
IX) os crimes de ação penal pública e

. incondicionada considerados como hedion-
dos pela lei;

X) os crimes de prática de tortura;
XI) os crimes de genocídio;
XII) os crimes de tráfico ilícito de entor

pecentes e drogas afins;
XIII) os crimes de terrorismo;
XIV) os crimes de policiais militares

quando em atividade estritamente civil.

Art. 3!l O Acordo de Remissão ou Comutação
de Pena, uma vez homologado, produzirá efeito ple
no em todas as relações jurídicas dele decorrentes.

Art. 4!l Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem como objetivo criar
a possibilidade de acordo de comutação de pena para o
.réu, ou comutação ou remissão de penas relativas a
eventuais delitos cometidos por testemunha, que pos
sam ser causa de seu silêncio ou resistência em depor.

Assim, em determinados casos, quando, por re
levante colaboração para a efetiva apuração dos deli
tos e identificação dos envolvidos ou a própria assun
ção de culpa pelo réu, a referida transação penal pu
der representar efetivo esclarecimento dos fatos, pre
visível benefício para a economia processual e im
pacto social positivo, o Ministério Público poderá soli
citar homologação de acordo de comutação de penas
com o réu ou comutação ou remissão com a testemu
nha por cujo depoimento possa vir a incriminar-se
para que deponham com garantia de gozar dos bene
fícios advindos desse ato.

Para inclusão desse hovo procedimento em
nosso edifício jurídico, no entanto, é preciso que a lei,
ao permitir Acordo de Remissão ou Comutação de
Pena, cerque-se de todas as garantias de legitimida
de e interesse social do ato a ser celebrado no exclu
sivo interesse da justiça, por isso o. projeto procurou
exaurir em seu corpo todas as possibilidades de cele
bração e garantias de legitimidade do ato.

Para tornar claro todo o processo, passamos
agora a exp9r seu funcionamento passo a passo:

O processo em si é simples, o mesmo utilizado
em diversos países, com especial destaque para os
Estados Unidos, onde os acordos de Transação Pe
nai (Iea bargaining) e de alegação pré-concordada
são rotina judicial fartamente retratada pelo cinema
norte-americano e, por isso mesmo, bastante familiar
aos brasileiros.

Outro país em que a Transação Penal foi recur~
so de expressiva relevância e vivo impacto social é a
Itália, que o utilizou vitoriosamente na famosa campa
.nha contra o crime organizado conhecida como
"Mãos Limpas". O benefício oferecido a réus de deli
tos de menor vulto relacionados aos principais e tes
temunhas foi decisivo para o desbaratamento de di
versas células da Cosa Nostra, apontando inclusive
para os ramos çlo crime no próprio judiciário italiano.

No caso americano, poder-se-ia objetar razoa
velmente a um puro e simples transplante da modali
dade em função do sistema judiciai l3er~e natureza
consuetudinária e, portanto, diversa daquele que
adotamos no país, mas, no caso italiano, a identidade
de sistema permite um julgamento mais claro acerca
da oportunidade e acerto do método como incentivo.
confessional.
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Identificada a testemunha ou réu, o Ministério
Público faz com eles um acordo prevendo benefícios
em troca de depoimentos relevantes para as investi
gações e submete os termos desse acordo ao órgão
especial (colegiado) do tribunal competente que pode
rejeitar, retificar ou ratificar o acordo que, uma vez ho
mologado, será válido para todos os efeitos dos ter
mos nele acordados.

Alguns dos benefícios que podem incentivar o de
poimento de réu ou testemunha são os seguintes: re
missão ou comutação de pena, regime especial de
cumprimento de pena, prisão domiciliar, inclusão e pro
grama de proteção à testemunha e demais benefícios
previstos em lei que possam integrar os seus termos.

A relação custo-benefício para a sociedade da
atenuação ou mesmo dispensa,de pena em troca de
uma confissão ou denúncia pode ser extremamente
interessante.

A resistência em adotar a chamada transação
penal só será razoável se apoiada e uma inabalável
crença no poder regenerador de nosso sistema pe
nai, fenômeno cuja ocorrência certamente não é pro
vável nem a perspectiva do mais desatento observa
dor da realidade carcerária brasileira.

Dessa forma, concede-se ao Ministério Público,
sempre com a obrigação de homologação em juízo,
alguma discricionariedade e poder de negociação
para obter dos envolvidos em processos judiciais tes
temunhos ou mesmo assunção de culpa, fazendo
com que, muitas vezes, onde a justiça não poderia
chegar pelos métodos tradicionais, possa então, por
meio da transação penal.

Por exemplo, a Constituição Federal, entre as
garantias fundamentais, deu ao cidadão o direito de
permanecer calado (Art. 52, inciso LXIII) uma vez que
ninguém é obrigado à auto-incriminação, assim mui
tas vezes, uma testemunha de um crime, pode ela
mesma ter uma participação menor na conduta delitu
osa em questão (ou sendo cúmplice, ou praticando
um mero estelionato, ou apenas receptando artigo
roubado, etc) podendo vir a ser importante testemu
nha, mas não o fazendo por medo de se incriminar.

Com a abertura para a negociação penal, uma
testemunha ou réu de delito menor poderá contribuir
para a investigação com a assunção de culpa, identi
ficação de autor ou autores de crime, localização ou
restituição de bens, direitos ou valores que sejam ob
jetos da investigação em tela, elucidação de fatos ou
qualquer outra forma, a critério do colegiado do Tribu
nal, que proporcione significativa contribuição para
elucidação dos delitos investigados.

Destaque-se que, deliberadamente, para evitar
conflito de atribuição, evitou-se no texto da presente
proposta o nome de Transação Penal, figura já pre
sente na legislação referente aoJuizado Especial (Lei
n2 9.099/95), o conhecido Tribunal de Pequenas Cau
sas, preferindo-se aqui falarem em Acordo de Remis
são ou Comutação de Pena.

Em todos os casos, procuramos dotar a autori
dade judiciária de todas as garantias para sua efetiva
ção. No texto, houvemos por bem adotar algumas ca
utelas, em especial por se tratar de recurso novo, e,
portanto, falível em sua primeira vida entre nós, até
mesmo em função de nossa ordenação jurídica.

A cautela mais imediata, para princípio desta
epistemologia da negociação penal, foi e estabeleci
mento dos casos em que o Acordo de Remissão ou
Comutação de Pena não deve merecer homologa
ção:

1) com o réu, e casos de delito insuscetível de
graça ou anistia;

2) com o réu em caso de pena relativa a crimes
anteriores a que tenha sido condenado por sentença
transitada em julgado;

3) com o réu, quando os antecedentes, a condu
ta social, apersonalidade, bem como os motivos e cir
cunstâncias do crime não indicarem a adoção da me
dida;

4) com réu ou testemunha já beneficiados ante
riormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de
acordo de remissão;

5) com réu ou testemunha quando a repercus
são social do acordo não indicar a adoção da medida.

Esses são impedimentos mínimos sine quibus
non, nada obstando a que a lei ainda os venha a res
tringir mais.

Outra cautela foi a exigência de homologação
por órgão colegiado que pode rejeitar o acordo, modi
ficar seus termos ou, atendidas as condições indis
pensáveis, homologá-lo.

Dentre as garantias já referidas acima, desta
ca-se ainda, a explicitação exaustiva dos crimes em
que a transação penal se aplica. Em princípio apenas
se pode falar em transação penal nos crimes de ação
pública incondicionada, porque não faz sentido nego
ciar com remissão ou comutação, por exemplo, num
caso de estupro ou atentado violento ao pudor, cri
mes de açãercondicionada.

Penso, no entanto, que a lista seja suficiente
mente ampla para permitir um efetivo benefício social
da aplicação do Acordo d~ Remissão ou Comutação
de Pena. Nada tendól vale ressaltar, contra a inclu-
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sao, caso os nobres pares assim o queiram, de outras
categorias de crimes.

Certo da oportunidade e do inegável beneffcio
social decorrente da aprovaçao do presente projeto,
peço o apoio dos nobres pares do Congresso Nacio
nal para sua rápida tramitação e aprovaçao.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Valdemar Costa Neto (PUSP).

INDICAÇÃO N1l313, DE 1999
(Da 5ra. Ana Catarina Alves)

Sugere ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei dispondo sobre a criação
de vantagem pecuniária (auxílio-moradia)
para o servidor público federal.

EXce\entlssimo Senhor Presidente da República,
Os servidores públicos, desde o infcio desta dé

cada, vêm sendo duramente atingidos por diversos
planos econOmicos frustrados, e especialmente com
as reformas na Administraçao Pública do PaIs.

Após mais de quatro anos sem reajustes, é fato
inquestionável que o servidor público teve perda real
do seu poder aquisitivo.

O servidor público, que no passado sentia-se or
gulhoso por desempenhar uma atividade pública em
prol de seu PaIs, hoje sente-se desmotivado e impos
sibilitado de fazer qualquer tipo de poupança ou,
mesmo, adquirir sua casa própria.

O Governo e o Congresso Nacional não podem
ignorar os relevantes serviços prestados por essa ca
tegoria à Naçao brasileira, razão pela qual sugerimos
o envio de projeto de lei a esta Casa, dispondo sobre:

- a criaçao do auxflio-moradia, vantagem pecu
niária paga anualmente, no valor de 1% (um por cen
to) do valor médio de um imóvel residencial de dois
quartos, localizado na mesma região em que se situa
o órgão no qual o servidor está lotado.

Observe-se que após 35 anos de serviço, o ser
vidor, capitalizando esse benefIcio, poderá adquirir
sua casa própria.

Em face do exposto, estamos certos de que V.
Exa será senslvel a essas razões e considerará as su
gestões apresentadas.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tada Ana Catarina Alves.

REQUERIMENTO
(Da Deputada Ana Catarina Alves)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo a criação de
vantagem pecuniária, (auxilio-moradia)
para o servidor público federal.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111; do Regi

mento Interno da Cêmara dos Deputaélos, requeiro a
V. Ex8 seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sügerindo o envio de projeto de lei,
dispondo sobre a criação de vantagem pecuniária
(auxílio-moradia) para o servidor público federal.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tada Ana Catarina Alves.

PROJETO DE LEI NIl1.120, DE 1999
(Do Sr. Luiz Alfredo Salomão)

Determina o acompanhamento obri
gatório, pelo sindicato ou federação pro
fissional, das pericias de condições de
trabalho perigosas e insalubres.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 As pericias destinadas a caracterizar

condições de trabalho perigosas e insalubres serão
obrigatoriamente acompanhadas pelo sindicato ou
pela federaçao profissionais, nos termos desta lei.

Art. 211 O art. 195 da Consolidaçao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nll 5.452, de 111

de maio de 1943, passa a viger acrescido do § 411,
com a seguinte redação:

"Art. 195 ..

"§ 411 As perícias de que trata este arti
go serão, obrigatoriamente, acompanhadas
por representantes do sindicato ou da fede
ração profissionais da categoria principal. n

Art. 311 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias após a data de sua publicação.

Justificação

As perlcias para a caracterizaçao e classifica
ção de periculosidade e insalubridade revestem-se
de assinalada importência para os trabalhadores sub
metidos às condições referidas, porque, uma vez
comprovadas, determinam o direito a adicionais remu
neratórios, bem como repercussão favorável no COm
puto do tempo de contribuiçao para aposentadoria.

Assim, é de toda conveniência que as perfcias
sejam acompanhadas por representantes dos'sindi
catos ou federações profissionais, em abono da isen
ção que deve sempre presidir a essas ações.

O projeto que ora submetemos à apreciação de
nossos ilustres Pares tem o objetivo de instituir a obri
gatoriedade desse acompanhamento sindical. Sem
representar Onl.(s para os erl\pr~gàdores nem para as
instituições encarregadas das perlcias, dará ele aos
que trabalham em condições desfavoráveis maior
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certeza quanto ao reconhecimento dos direitos que
disso decorrem.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Luiz Alfredo Salomão.

PROJETO DE LEI Nl! 1.121, DE 1999
(Do Sr. Luiz Salomão)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento, no ato da rescisão do con
trato de trabalho, do formulário compro
batório do exercício de atividade com ex
posição a agentes prejudiciais à saúde,
para fins de aposentadoria especial, e al
tera o art. 58 da Lei n!! 8.213/91.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 Fica estabelecido, nos termos desta lei,
que, no ato da rescisão do contrato de trabalho, o
empregador fornecerá obrigatoriamente ao empre
gado, o formulário comprobatório do exercício de
atividade sujeita a agentes prejudiciais à saúde.

Parágrafo único. A elaboração do laudo
técnico necessário à referida comprovação
será acompanhada por representante do sin
dicato ou da federação de profissionais.

Art. 211 Os §§ 111 e 411 do art. 58 da Lei nll 8.213, de
24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
Benefício da Previdência Social, e dá outras provi
dências", passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 58 "
"§ 111 A comprovação da efetiva expo

sição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabe
lecida pelo Instituto Nacional do Seguro So
cial ...:.. INSS, emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho, cuja ela
boração tenha sido feita por médico do tra
balho ou engenheiro de segurança do traba
lho, nos termos da legislação trabalhista, e
acompanhada por representante do sindica
to ou da federação profissionais da catego
ria principal."

"§ 411 A empresa deverá elaborar e
manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas
pelo trabalhador e, em caráter obrigatório,
fornecer a este, quando da rescisão do con
trato de trabalho, cópia autêntica desse do
cumento juntamente com o original do for
mülário a que se refere o § 111 deste artigo."

Art. 39 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias após a data de sua publicação. '

Justificação

O trabalhador que exerceu, durante parte de
sua vida profissional, atividade em condições de peri
culosidade ,ou insalubridade pode, novamente, utili
zar o tempo em que trabalhou naquelas condições
especiais para, de forma proporcional, reduzir o tem
po necessário à sua aposentadoria.

Existe a possibilidade, entretanto, de que en
contre séria dificuldade para comprovar o tempo de
serviço perigoso ou insalubre se, por exemplo, a em
presa em que o exerceu tiver fechado as portas, por
falência ou encerramento de atividade.

O projeto que ora apresentamos à elevada
consideração de nossos ilustres pares tem o objeti
vo de eliminar novas ocorrências de tal dificuldade,
porque determina que, no ato da rescisão do contra
to de trabalho, o empregado que trabalhou em con
dições perigosas ou insalubres receba obrigatoria
mente da empresa o formulário padrão do INSS 
OSS-8030 -, com a comprovação do trabalho nas
condições referidas.

O projeto, por outro lado, determina que o lau
do técnico 'das condições ambientais do trabalho,
exigido pelo INSS para servir de base à emissão do
formulário OSS-8030, seja sempre elaborado com o
acompanhamento de representante do sindicato ou
da federação profissionais, com vista a maior segu
rança, para o trabalhador, de que as condições se
jam corretamente avaliadas e atestadas.

Estamos convictos do elevado alcance social
desta iniciativa e, desse modo, contamos com o vali
oso apoio necessário a aprová-Ia.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - De
putado Luiz Salomão.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N!! 47, DE 1999

(Do Sr. Aloízio Santos)

Estabelece a alíquota máxima e nor
mas gerais relativas ao Imposto sobre
Serviços de qualquer natureza (ISS)

O Congresso Nacional, com base nos artigos
48, inciso I, 61, 146 e 156, § 311, da Constituição Fede
ral, decreta:

Art. 111 Esta lei complementar estabelece nor
mas gerais relativas ao Imposto sobre Serviços de
qualquer natureza (ISS), em acréscimo ao disposto
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no Decreto-Lei nll 406, de 31 de dezembro de 1968, e
alterações posteriores.

Art. 2ll O Imposto sobre Serviços de qualquer
natureza (ISS), de competência dos municípios, não
poderá ter alíquotas superiores a2% (dois por cento).

Art. 3ll O ISS será devido ao município em cujo
território o serviço for prestado, independentemente
do domicílio tributário do seu prestador.

Art. 4ll A pessoa jurídica contratante do serviço
deverá reter e recolher o imposto ao município, fican
do corresponsável o prestador de serviço.

Parágrafo único. Considera-se apropriação in
débita a falta de recolhimento do imposto ao municí
pio do local de prestação do serviço.

Art. 5ll O imposto não incide sobre exportações
de serviços para o exterior.

Art. 611 Fica revogado o art. 12 do Decreto-Lei nll

406, de 31 de dezembro de 1968.
Art. 7ll Esta lei complementar entra em vigor no

venta dias após a sua publicação.

Justificação

Este projeto de lei complementar, com base no
art. 146 da Constituição, estabelece normas gerais
em matéria de legislação tributária, no caso, em rela
ção ao Imposto sobre Serviços (ISS), de competência
dos municípios.

Dispõe sobre a alíquota máxima do ISS e sobre
a sua não-incidência sobre a exportação de serviços
para o exterior, em atendimento ao § 3ll do art~ 156da
Carta Magna.

A alíquota máxima é fixada em 2% (dois por
cento), como medida de proteção geral aos consumi
dores contra possíveis excessos arrecadatórios por
parte de municípios.

Por outro lado, ao determinar que o ISS será de
vido ao município em cujo território o serviço for efeti
vamente executado, independentemente do domicí
lio da empresa prestadora, a proposta objetiva sanar
o grave problema da guerra fiscal que atualmente
grassa entre as municipalidades. É que certos muni
cípios rebaixam ao máximo as suas alíquotas de ISS,
atraindo a sede jurídica das empresas prestadoras de
serviços, em prejuízo dos municípios em que tais ser
viços efetivamente se realizam.

Passando o ISS a ser recolhido para o municí
pio da localização dos serviços, e não para o da sede
da empresa prestadora, cessará a motivação da
guerra fiscal de rebaixamento de alíquotas. E a recei
ta do ISS será mais justa e equilibradamente destina
da aos municípios em que os serviços são realizados.

Dispõe-se também que o contratante do serviço
assumirá a obrigação do recolhimento do ISS, devido
ao município do local da sua prestação, ficando, po
rém, a empresa contratada como corresponsável tri
butária pelo recolhimento, como permite o art. 128 do
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de ou
tubro de 1966). Assim, a responsabilidade pelo crédi
to tributário é partilhar entre a empresa contratada e a
empresa contratante, como forma de estimular a esta
na fiscalização do recolhimento do tributo ao municí
pio onde se realizou o serviço. Por razões práticas, a
proposta não exige o mesmo do contratante que for
pessoa física. Nesse caso, o responsável único pelo
recolhimento continua a ser o contribuinte do impos
to, que é o prestador do serviço.

É certo que cada município deverá aperfeiçoar o
seu aparelho de fiscalização em defesa da sua pró
pria arrecadação tributária.

Pela relevância da matéria, espero contar com o
apoio dos nobres parlamentares para a aprovação
desta proposição.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Aloízio Santos.

PROJETO DE LEI N9 1.122, DE 1999
(Do Sr. Marcondes Gadelha)

Cria, nos Municípios de Sousa e
São João do Rio do Peixe, no Estado da
Paraíba, o Parque Nacional do Vale dos
Dinossauros, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll Fica criado o Parque Nacional do Vale

dos Dinossauros, situado nos Municípios de Sousa e
São João do Rio do Peixe, no Estado da Paraíba.

Art. 22 O Parque Nacional do Vale dos Dinossa
uros tem como finalidades principais:

I - a preservação das pistas fósseis de dinossa
uros existentes nos seus limites;

11 - o desenvolvimento de atividades científicas
relacionadas à preservação dos depósitos fossilíferos
da região;

111 - o desenvolvimento de pesquisas icnológi
cas e atividades correlatas;

IV - proporcionar meios e facilidades para o en
sino da paleontologia, icnologia, museologia e outros;

V - proporcionar meios e facilidades para ativi
dades de educação e turismo de cunho ecológico, ci
entífico e cultural.

Parágrafo único. Para cumprir as finalidades es
tabelecidas neste artigo, o Parque Nacional do Vale
dos Dinossauros incluirá na sua estrutura um museu
e centro de pesquisas icnológicas.



Junho de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 27013

Art. 3" O Parque Nacional do Vale dos Dinossa
uros, com uma área aproximada de 36,8944 hecta
res, é composto pelos seguintes sítios fossilíferos, a
saber:

1- Passagem das Pedras: áreas situada no Mu
nicípio de Sousa, ao longo do leito do rio do Peixe, na
antiga fazenda Ilha, com uma área de 17,4767 hecta
res. Inicia no marco 1, situada cerca de 80m W da es
trada carroçável que leva ao sítio fossilífero, e conti
nua em direção Epor 297m até o marco 2; desse pon
to segue para S por 343m até o marco 3, e sucessiva
mente para E por 103,5m até o marco 4. Qeste ponto
o limite da área dirige-se pdr 355m em direção N, até
o marco 5; segue-se em direção aproximadamente
SW por 630m, ladeando o rio do Peixe até o marco 6;
dirige-se depois em direção W por 111,8m até o mar
co 7; para S por 126m até o marco 8; para E por
121,2m até o marco 9; desse ponto segue em direção
S por 342m retornando ao marco 1. As divisas da
área situada no lado hidrográfico direito do rio do Pei
xe (ou seja, as compreendidas entre os marcos 7, 8,
9, 1, 2 e 3) formam limite com o proprietário Luiz Pere
ira de Oliveira. As divisas situadas no lado hidrográfi
co esquerdo do rio do Peixe fazem limite: entre os
marcos 7, 6 e 5 com o proprietário herdeiro de Lucila
Pires; entre os marcos 5 e 4 até metade da distância
entre os marcos 4 e 3 com o proprietário Manoel Ba
tista. A referência é sempre o Norte Magnético (NM).

11 - Serrote do Estreito (Serrote de Pimenta):
área situada no Município de Sousa, no sopé do ser
rote homônimo, com uma área de 4,9624 hectares.
Inicia no marco 1 situado na antiga estrada carroçável
desativada; segue desta ponte para E por 171,5m até
o marco 2; prossegue para N por 201,5m até o marco
3; deste ponto segue para W por 209,9m até o marco
4; prossegue em direção aproximada SSW por
212,5m ladeando um muro de pedra, até o marco 5 e
retoma ao marco 1 percorrendo 107,5m em direção
E. A área faz limites entre os marcos 4 e 5 com o pro
prietário Luiz Pereira de Oliveira; entre os marcos 5 ,
1, 2 , 3 e 4 faz limite com o proprietário André Avelino
de Paiva Gadelha.

111- Serrote do Letreiro: área situada no Municí
pio de Sousa, no topo do Serrote do Letreiro, na anti
ga Fazenda Lagoa, ao lado direito da estrada carro
çável que vai da Estrada SousalUiraúna para a locali
dade de Pereiros, com uma área de 4,4659 hectares.
Inicia no marco 1, dirigindo-se para direção aproxima
da SW por 212,5m até o marco 2, segue para S por
101,8m até o marco 3; para E por 49,5m até o marco
4; prossegue por 20,Om em direção N até o marco 5;
deste ponto dirige-se para E por 182,8m até o marco

6; daí segue em direção N por 236,5 m até o marco 7;
de onde retoma ao marco 1, por 99,9m em direção W.
A área faz limite entre os marcos 1, 2 e 3 com o propri
etário Lucas Alexandre da Silva; entre os marcos 3, 4,
5 e 6 e até um ponto situado a 117,5m N do marco 6,
faz limite com o proprietário Lavoisier P ires de Sá;
entre este último ponto e ri marco 7 e entre o marco 7
e o marco 1 faz limite com o proprietário Lucas Ale
xandre da Silva.

IV - Fazenda Vera Cruz: imediações do racho
do Rancho: área situada no Município de Antenor Na
varro, no cruzamento da estrada carroçável com o ria
cho do Rancho, na Fazenda Vera Cruz (localidade
também chamada de Engenho Nbvo), com 0,0894
hectares. Inicia no marco 1, situado a 8m E da casa
de propriedade de José de Freitas Dantas, e dirige-se
para S, por 119,Om até o marco 2; segue em direção
aproximada WNW por 87,Om, ladeando a estrada
nova com pontilhão em concreto sobre o riacho do
Rancho, até o marco 3; deste ponto prossegue em di
reção N por 111m até o marco 4; e daqui retoma ao
marco 1, correndo por 85,Om em direção aproximada
ESE. A área faz limites: entre os marcos 1 e 2 com o
proprietário João Ferreira de Sousa; entre os marcos
2, 3 e 4 com o proprietário Assis Batista; entre os mar
cos 4 e 1 com o proprietário José de Freitas Dantas.

V - Piau: área situada no Município de Sousa,
no leito do rio do Peixe, no trecho entre a barragem
que corre na divisa entre as fazendas Piau e Caiçara
e um ponto situado a 1,5Km ajusante, seg uin
do o curso do rio do Peixe, na seção acima indicada.
Área aproximada: 9 hectares.

VI- Outras áreas contendo pistas fósseis de di
nossauros que venham a ser identificadas pelo Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na
turais Renováveis - IBAMA.

Art. 4" O Parque Nacional do Vale dos Dinossa
uros será administrado pelo Ibama, que deverá to
mar as medidas necessárias para a sua efetiva im
plantação.

Parágrafo único. O Ibama poderá atuar em con
junto com os órgãos competentes estaduais e munici
pais localizados na área de influência do parque.

Art. 5º Os imóveis sob domínio privado, localiza
do dentro dos limites do parque, ficam declarados de
utilidade pública, para fins de desapropriação, nos
termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, devendo o Ibama adotar as medidas que se fi
zerem necessárias.

Art. 6" Os bens de domínio público inseridos nos
limites do parque serão objeto de cessão de uso ao Iba-



27014 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1999

ma, devendo a Secretaria do Patrimônio da União do
Ministério da Fazenda adotaras providências cábíveis.

Art. 72 No prazo de dois anos, a contar da data
da publicação desta lei, deverá ser elaborado o Plano
de Manejo do Parque Nacional dos Dinossauros, com
a participaçllo dos estados e municípios envolvidos.

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Justificação

As 'primeiras seqüências de pegadas, ou pistas
fósseis de dinossauros, foram descobertas na Paraí
ba por Luciano Jacques de Moraes, nos anos 20. Elas
foram localizadas na fazenda Ilha, em um local de
nome Passagem das Pedras, no Município de Sousa.

A partir de 1975, Giuseppe Leonardi, desenvol
veu na região, com seus colaboradores, um trabalho
sistemático de campo e de laboratório, tendo desco
berto cerca de vinte localidades com pistas de dinos
sauros nas três formações da Bacia do Rio do Peixe,
sub-bacia de Sousa. As descobertas não par~ram por
aí. Neste ano de 1999, por exemplo, foram encontra
das novas pegadas de dinossauros na fazenda Flo
resta dos Borbas, a aproximadamente 18 quilômetros
ao norte da cidade de Sousa. Podem ser observadas
no local várias pegadas diferentes, distribuídas por
toda a área, chegando a haver pegada sobre pegada,
o que é uma raridade.

Desde 1985 funciona, em Sousa, um laboratório
para a produção de réplicas de dinossauros, em ta
manho natural, feitas em fibra de vidro e resina sintéti
ca. No primeiro ano de funcionamento, a iniciativa
teve financiamento do Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Em
1987 recebeu verbas de emergência do Ministério da
Educação. Em decorrência desse trabalho já estão
prontas cinco réplicas de dinossauros.

Dos trabalhos até agora desenvolvidos na re
gião, ainda que com recursos e apoio precários, já se
produziram alguns conhecimentos que permitem afir
mar que há 110 milhões de anos, no período Cretácio
Inferior, o Nordeste era coberto por uma ampla bacia
fluvial, percorrida por um grande rio que drenava, com
seus afluentes, todas as águas da região e as condu
ziam para o Sul, em direção à atual foz do rio São
Francisco. O clima dominante era semi-árido, com
estações alternadas de seca e chuva.

Na região que hoje ocupa o oeste da Paraíba e
a área fronteiriça do Ceará, linhas tectônicas parale
las, dispostas nas direções Leste-Oeste ou Nordes
te-Sudeste, estavam permitindo movimentos disten-

sivos da crosta terrestre, conexos com a 'separação
dos continentes africano e sul-americano.

Com o tempo, a erosão aplainou o Nordeste,
,delineando o perfil dos maciços e das cinturas cristali
nas de idade pré-cambrianas e arrasando os sedi
mentos aluviais e lacustres da cobertura cretácia. Isto
permitiu a formação de bacias que eram considera
das estéreis do ponto de vista de estudos dos verte
brados pré-históricos, levando à conclusão de que as
pegadas fósseis descobertas por Luciano Jacques de
Moraes eram apenas exceções.

Os estudos desenvolvidos por Giuseppe Leo
nardi revelaram, entretanto, inúmeras pistas fósseis,
quase todas de dinossauros, algumas das quais es
tão colocadas entre as mais significativas do mundo.

Vale a pena lembrar que, em 1983, uma equipe
do Centro Istudi Ricerche Legabue, de Veneza, Itália,
fotografou uma rocha pertencente à formação Sousa,
do Cretácio-Inferior, com 2 pegadas gravadas 00 ter
reno quando um dinossauro estacou sobre os dois
pés. Essas pegadas, raríssimas, foram consideradas
entre as mais importantes já encontradas e pertenci
am a um dinossauro terópodo, bípede e carnívoro.
Elas desapareceram, no entanto, pela ação depreda
tória de desconhecidos. Assim, em curto espaço de
tempo o homem destruiu rastros que a natureza pre
servou durante milhões de anos.

Este'fato, por si só, justifica a urgente adoção de
medidas objetivas para assegurar a preservação des
sas obras-primas da natureza, essenciais ao estudo
da evolução da vida no planeta.

Além de proteger esse patrimônio científico da
ação destrutiva do homem, na maioria das vezes ori
ginadas da ignorância, busca o projeto de lei aqui
apresentado estimular a atividade científica. Outro
aspecto importante da' proposta diz respeito à parte
educacional, com o desenvolvimento do Museu e
Centro de Pesquisa Icnologicas, que será pilar funda
mentai na formação de pessoal especializado e do
desenvolvimetno de informações pedagógicas impor
tantes.

Por fim, nada mais salutar que o aproveitamen
to do parque para fins de turismo organizado, o que
permitirá, além do desenvolvimento cultural propor
cionado por esse tipo de turismo, a ger~ção de no
vos empregos e outros benefícios econôm'icos, fato
particularmente importante em uma região extrema
mente carente de novas perspectivas de desenvolvi
mento.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Marcondes Gadelha.
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PROJETO DE LEI N1l1.123, DE 1999
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Cria o Conselho da Concorrência, a
Secretaria da Pequena e Média Empresa
Comerciai e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
Das Disposições Gerais

CAPíTULO I
Do Conselho da Concorrência

Art. 12 É criado o Conselho da Concorrência, ór
gão judicante com jurisdição em todo o território naci
onal, com sede e foro no Distrito Federal e atribuições
previstas nesta lei.

CAPíTULO 11
Da Composição do Conselho

Art. 22 O Conselho da Concorrência é composto
por um Presidente e quinze Conselheiros escolhidos
dentre cidadãos com mais de trinta anos de idade, de
conhecida competência em matéria de economia ou
de concorrência e consumo, e que tenham exercido
atividades em setores de produção, distribuição, ser
viços e ainda profissionais liberais, nomeados pelo
Presidente da República depois de aprovados pelo
Senado Federal.

§ 12 O mandato do Presidente e dos Conselhei
ros é de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução.

§ 22 Os cargos de Presidente e de Conselheiros
são de dedicação exclusiva, não se admitindo qual
quer acumulação, salvo as constitucionalmente per
mitidas.

§ 32 No caso de renúncia, morte ou perda de
mandato do Presidente do Conselho da Concorrên
cia, assumirá o Conselheiro mais antigo ou. o mais
idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuí
zo de suas atribuições.

§ 42 No caso de renúncia, morte ou perda de
mandato de conselheiro, proceder-se-á a nova nome
ação, para completar o mandato do substituído.

Art. 32 A perda de mandato do Presidente ou
dos Conselheiros do Conselho da Concorrência só
poderá ocorrer em virtude de decisão do Senado Fe
deral, por provocação do Presidente da República ou
em razão de condenação penal irrecorrível por crime
doloso, ou de processo disciplinar.

Parágrafo único. Também perderá o mandato,
automaticamente, o membro do Conselho da Concor
rência que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias conse
cutivas, ou 20 (vinte) intercaladas, ressalvados os

afastamentos temporários autorizados pelo Colegia
do.

Art. 42 Ao Presidente e aos Conselheiros é ve
dado:

1- receber, a qualquer título, e sob qualquer pre
texto, honorários, percentagens ou custas;

11 - exercer profissão liberal;
111- participar, na forma de controlador, diretor,

administrador, gerente, preposto ou mandatário, de
sociedade civil, comercial ou empresas de qualquer
espécie;

IV - emitir parecer sobre matéria de sua especi
alização, ainda que em tese, ou funcionar como con
sultor de qualquer tipo de empresa;

V - manifestar..-por qualquer meio de comunica
ção, opinião sobre processo pendente de julgamento,
ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sen
tenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos
autos, em obras técnicas ou no exercício do magisté
rio;

VI- exercer atividade político-partidária.

CAPíTULO 111
DaeonipetêlCiadoPIeI áiodoCaISeI10daCOIICOIIêIICia

Art. 511 Compete ao Plenário do Conselho da
Concorrência:

1- responder as consultas formuladas pelas co
missões parlamentares a respeito das propostas de
leis bem como sobre quaisquer dúvidas referentes à
prática da concorrência;

11 - emitir parecer sobre quaisquer dúvidas so
bre concorrência que o Governo possa ter e também
dar seu parecer referente a estas mesmas dúvidas
quando solicitado por estados ou municípios, associ
ações profissionais e sindicatos, órgãos de defesa do
consumidor, câmaras agrícolas e setoriais ou câma
ras de comércio e da indústria, no que se refere a as
suntos de sua alçada;

111- responder às consultas obrigatórias do Go
verno sobre projetos que tenham como efeito subme
ter o exercício de uma profissão ou acesso a um mer
cado a restrições quantitativas, estabelecer direitos
exclusivos sobre certas áreas, impor práticas unifor
mes em termos de preços ou condições de venda;

IV - tomar medidas preservatórias a pedido de
entidades de classe tais como sindicatos, federações,
confederações, ou pelas próprias empresas ameaça
das em sua atividade concorrencial e que signifique
ameaça grave e im~diata à economia do setor inte
ressado, ao interesse dos consumidores ou à empre
sa reclamante;
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vos honorários profissionais e demais despesas de
processo, que deverão ser pagas pela empresa, se
vier a ser punida nos termos desta Lei;'

XX - requerer ao Poder Judiciário a execução
de suas decisões, nos termos desta Lei;

XXI- requisitar serviços e pessoal de quaisquer
órgãos e entidades do Poder Público Federal;

XXII - determinar à Procuradoria a adoção de
providências administrativas e judiciais;

XXIII - firmar contratos e convênios com órgãos
ou entidades nacionais e submeter, previamente, ao
Ministro de Estado da 'Indústria, do Comércio e do Tu
rismo os que devam ser celebrados com organismos
estrangeiros ou internacionais;

XXIV - responder a consulta sobre matéria de
sua competência;

XXV - elaborar e aprovar seu regimento interno
dispondo sobre seu funcionamento, forma das delibe
raçOes, normas de procedimento e organização de
seus serviços internos, inclusive estabelecendo férias
coletivas do Colegiado e do Procurador-Geral, duran
te o qual não correrão os prazos processuais;

XXVI - elaborar proposta orçamentária nos ter
mos desta Lei(Se o CC for autarquia);

XXVII;... indicar o substituto eventual do Procura
dor-Gerai nos casos de faltas, afastamento ou impe
dimento.

CAPITULO IV
Da Competência do Presidente do Conselho

da Concorrência

Art. 611 Compete ao Presidente do Conselho da
Concorrência

I - representar legalmente o Conselho da Con
corrência, em jufzo e fora dele;

11 - presidir, com direito a voto, inclusive o de
qualidade, as reuniões do Plenário;

111- distribuir os processos, por sorteio, nas reu
niões do Plenário;

IV- convocar as sessões e determinar a organi
zação da respectiva pauta;

V - cumprir e fazer cumprir as decisões do Con
selho da Concorrência;

VI - determinar as providências judiciais para a
execução das decisões e julgados pelo Conselho;

VII - submeter à aprovação do Plenário a pro
posta orçamentária, e a lotação ideal do pessoal que
prestará serviço à entidade;

VIII- orientar, coordenar e supervisionar as ati
vidades administrativas da entidade.
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V - determinar medidas a serem tomadas pelo
Poder Executivo, visando evitar a prática, concorren
cial predatória;

VI - apreciar quaisquer projetos de agrupamen
to, de empresas ou empresas cujo porte venha a alte
rar a concorrência, principalmente por meio da cria
ção ou reforço de uma posição dominante;

VII - apreciar questionamento feito por outras
empresas do mesmo ramo, apresentando suas ra
zões e as conseqüências a respeito de agrupamento
de empresas ou a instalação de empresa de grande
porte;

VIII - decidir se o projeto de agrupamento de
empresas ou instalação de empresa de grande porte
traz desenvolvimento econômico suficiente para
compensar os problemas impostos à concorrência,
que levará em conta a competitividade das empresas
envolvidas quanto ao aspecto de preservação do
meio de vida da comunidade (emprego, hábitos de
consumo, renda);

IX - no caso de instalação de empresas de
grande porte ou de formação de agrupamento de em
presas, subordinar a instalação ou a formação do gru
po a medidas que venham trazer desenvolvimento
econômico e social de modo a minimizar os proble
mas em relação à concorrência;

X - zelar pela observência desta Lei e seu Re
gulamento e do Regimento Interno do Conselho;

XI - decidir os processos instaurados pela Se
cretaria da Pequena e Média Empresa Comercial;

XII - decidir os recursos interpostos;
XIII - ordenar providências que em defesa da

concorrência, dentro do prazo de determinar;
XIV - aprovar os termos de compromisso de

não instalação de empresa cujo projeto de instal~ção

foi denegado;
XV - apreciar em grau de recurso as medidas

preventivas adotadas pela Secretaria da Pequena e
Média Empresa Comercial;

XVI- intimaros interessados de suas decisões;'
XVII - requisitar informaçOes de quaisquer pes

soas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou
privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal quan
do for o caso, bem como determinar as diligências
que se fizerem necessárias ao exercfcio das suas
funções;

XVIII- requisitar dos órgãos do Poder Executivo
Federal e solicitar das autoridades dos Estados, Mu
nicfpios e Distrito Federal, as medidas necessárias ao
cumprimento desta Lei;

XIX - contratar a realização de exames, vistori
as e estudos, aprovando, em cada caso, os respecti-
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CAPíTULO V
Da Competência dos Conselheiros do Conselho

da Concorrência

Art. P Compete aos Conselheiros do Conselho
da Concorrência:

I - emitir votos nos processos e questões sub
metidas ao Plenário;

11 - proferir despachos e lavrar decisões nos
processos em que forem relatores;

111 - submeter ao plenário a requisição de infor
mações e documentos de quaisquer pessoas, ór
gãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, a
serem mantidas sob sigilo legal, quando for o caso,
bem como determinar as diligências que se fizerem
necessárias ao exercício das suas funções;

IV - adotar medidas preventivas, fixando ovalor
da multa diária pelo seu descumprimento;

V - desincumbir-se das demais tarefas que lhes
forem cometidas pelo regimento;

CAPíTULO VI
Da Procuradoria do Conselho da Concorrência

Art. ali Junto ao Conselho da Concorrência fun
cionará uma Procuradoria, com as seguintes atribui
ções:

1-prestar assessoria jurídica ao Conselho e de
fendê-Ia em juízo;

11- promover a execução judicial das decisões e
julgados do Conselho;

111- requerer, com autorização do Plenário, me
didas judiciais que se fizerem necessárias;

IV - promover acordos judiciais nos processos
relativos a infrações contra a concorrência, mediante
autorização do Plenário do Conselho da Concorrên
cia, e ouvido o representante do Ministério Público
Federal;

V - emitir parecer nos processos de competên
cia do Conselho da Concorrência;

VI - zelar pelo cumprimento desta lei;
VII- desincumbir-se das demais tarefas que lhe

sejam atribuídas pelo Regimento Interno.
Art. 92 O Procurador-Geral será indicado pelo

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Tu
rismo e nomeado pelo Presidente da República, den
tre brasileiros de ilibada reputação e notório conheci
mento jurídico, depois de aprovado pelo Senado Fe
deral.

§ 111 O Procurador-Geral participará das reu
niões do Conselho da Concorrência, sem direito a
voto.

§ 2l!. Aplicam-se ao Procurador-Geral as mes
mas normas de tempo de mandato, recondução, im-

pedimentos, remuneração, perda de man~ato e subs
tituição aplicáveis aos Conselheiros do Conselho da
Concorrência.

§ 3º Nos casos de faltas, afastamento temporá
rio ou impedimento do Procurador-Geral, o Plenário
indicará e o Presidente do Conselho da Concorrência
nomeará o substituto eventual, para atuar por prazo
não superior a 90 (noventa) dias, dispensada a apro
vação pelo Senado Federal, fazendo ele jus à remu
neração do cargo enquanto durar a substituição.

TíTULO 111
Do Ministério Público Federal Perante o

Conselho da Concorrência

Art. 10. O Procurador-Geral da República, ouvi
do o Conselho Superior, designará membro do Minis
tério Público para, nesta qualidade, oficiar nos pro
cessos sujeitos à apreciação do Conselho da Concor
rência.

Parágrafo único. O Conselho da Concorrência
poderá requerer ao Ministério Público Federal que
promova a execução de seus julgados ou do compro
misso de cessação, bem como a adoção de medidas
judiciais, no exercício da atribuição estabelecida pela
alínea b do inciso XIV do art. 6° da lei Complementar
nO 75, de 20 de maio de 1993.

TíTULO IV
Da Secretaria da Pequena e Média Empresa

do Comércio

Art. 11. É criada a Secretaria da Pequena e Mé
dia Empresa Comercial - SPMEC - com estrutura
própria estabelecida em decreto a qual será dirigida
por um Secretário indicado pelas entidades de classe
do setor terciário, dentre brasileiros de notório conhe
cimento e experiência, e ilibada reputação, nomeado
pelo Presidente da República.

Art. 12. Compete à SPMEC:
1- zelar pelo cumprimento desta lei, monitoran

do e acompanhando as práticas de concorrência;
11 - acompanhar, permanentemente, as preten

sões de instalação de grandes empresas comerciais
que possam comprometer o nível de concorrência já
existente e com o intuito de proteger a pequena e a
média empresa do comércio em face de concorrência
predatória ou desproporcionada, levando-se em con
sideração a região e a situação sócio-econômica da
mesma.

111 - proceder, em face de indícios de possibili
dade de instalação de grandes equipamentos comer
ciais que possam comprometer a concorrência exis
tente, a averiguações preliminares para instauração
de processo administrativo;



27018 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1999

IV - requisitar info~maçõesqe quaisquer pesso
as, órgãos, autoridades e 'entidades públicas ou pri
vadas, mantendo sigilo legal quando for o caso, bem
como determinar as diligências que se fizerem neces
sárias ao exercício de suas funções;

V - instaurar processo administrativo;
VI- remeter ao Conselho da Concorrência, para

julgamento, os processos que instaurar;
VII - celebrar, nas condições que estabelecer,

compromisso de não instalação, submetendo-o ao
Conselho da Concorrência e fiscalizar o seu cumpri
mento;

VIII - sugerir ao Conselho da Concorrência con
dições para a celebração de compromisso de não ins
talação e fiscalizar o seu cumprimento;

IX - adotar medidas preventivas que evitem a
instalação de estabelecimentos comerciais que pos
sam comprometer a concorrência instalada;

X - receber e instruir processos a serem julga
dos pelo Conselho da Concorrência;

XI- desenvolver estudos e pesquisas objetivan
do orientar a política de organização de instalação de
estabelecimentos comerciais

XII - exercer outras atribuições previstas nesta
lei.

TíTULO V
Das Infrações da Concorrência

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 13. Esta lei aplica-se às pessoas jurídicas
de direito privado, constituídas de fato ou de direito,
ainda que temporariamente com ou sem personalida
de jurídica.

Art. 14. As diversas formas de infração da con
corrência implicam a responsabilidade da empresa e
a responsabilidade individual de seus dirigentes ou
administradores, solidariamente.

Art. 15. Serão solidariamente responsáveis as
empresas ou entidades integrantes de grupo econô
mico, de fato ou de direito, que praticarem infração à
concorrência.

Art. 16. A personalidade jurídica do responsável
por infração da concorrência poderá ser desconside
rada quando houver da parte deste abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsi
deração também será efetivada quando houver falên
cia, estado de insolvência, encerramento ou inativida
de da pessoa jurídica provocados por má administra
ção.

Art. 17. A repressão das infrações da concorrência
não exclui a punição de outros ilícitos previstos em lei.

CAPíTULO 11
Das Infrações

Art. 18. Constituem infração da concorrência, in
dependentemente de culpa, os atos sob qualquer for
ma manifestados, que tenham por objeto ou possam
produzir os seguintes efeitos, ainda que não seja al-
cançados: .

I - instalar em todo o território nacional estabe
lecimento comercial de grande porte, assim definido
de acordo com lei municipal, sem o cumprimento das
exigências estabelecidas pela SPMEC e sem autori
zação do Conselho da Concorrência.

CAPíTULO 111
Das Penas

Art. 19. A prática de infração da concorrência
sujeita os responsáveis às seguintes penas:

1-

Justificação

O presente projeto de lei pretende instituir nor
ma de proteção às pequenas e médias empresas do
comércio, contra a concorrência antropofágica dos
grandes equipamentos comerciais. Com o exemplo
que narraremos a seguir desejamos mostrar o que
pretende este projeto: instituir mecanismos legais que
evitem a concorrência predatória de estabelecimen
tos comerciais.

A instalação de um hipermercado, com 14 mil
metros quadrados de área, em uma região onde já
existem pequenos supermercados, desencadeou
uma reviravolta no comportamento destes pequenos
supermercados. Reformulação política de preços, re
modelação de lay-out de loja, atendimento, moderni
zação de equipamentos, promoções agressivas, tudo
para impactar os consumidores em face da abertura
do hipermercado. Tudo isso aconteceu porque boa
tos deram conta de que o novo hipermercado, ao abrir
sua loJa iria vender produtos a preços baixíssimos,
fato que não aconteceu. Havia promoções porém não
tão vantajosas quanto se apregoava. Houve frustra
ção de consumidores e quebra de expectativa por
parte dos supermercados menores da região.

O hipermercado instalou-se na região com uma
estratégia de atuação já formada. Um ano antes já ti
nha conhecimento do potencial de crescimento da re
gião, tudo feito por meio de pesquisas encomenda
das a órgãos capacitados. Além disso, adotou estra
tégias de abastecimento já comprovadamente efici-
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entes desenvolvidas em seus estabelecimentos den
tro e fora do País.. Outra medida inovadora do hiper
mercado diz respeito ao horário de funcionamento,
mais elástico, tendo para tanto, conseguido a mudan
ça da legislação por meio de contato com a prefeitura
local.

Funciona com números extraordinários: empre
endimentos de 15 milhões de reais, ocupa 55 mil me
tros quadrados de área com 14 mil metros quadrados
de espaço de vendas, 40 check-outs, emprega 500
funcionários e comercializa em torno de 60 mil itens,
inclusive com marca própria. Deverá atender a uma
população existente em um raio superior a 100 quilô
metros. A divulgação do estabelecimento foi feita por
meio de out doors, jornais, rádio, televisão, e distri
buição de folhetos em toda a região.

Dentro de sua magnitude não se restringe aos
itens tradicionais de um estabelecimento dessa natu
reza, funcionando tal e qual uma verdadeira loja de
departamentos. A padaria do hipermercado, além de
ser melhor aparelhada que a melhor das padarias da
região, vende o pão francês a preço vil, quase de gra
ça. Cada departamento do hipermercado concorre di
retamente com uma ou mais lojas de idêntico ramo, já
instaladas na região, porém sem o apelo daquele.

Essa experiência mostra pohtos negativos e
pontos positivos. De positivo o ganho do consumidor
em ter mais opção de compra e a revigoração do co
mércio local que teve de se reciclar para enfrentar a
concorrência do gigante. De negativo, o fato de que
uma grande loja como o hipermercado em questão
pode prejudicar toda a cultura local de consumo, na
qual os pequenos varejistas são importantíssimos.

Do exemplo acima, podemos tirar algumas con
clusões: a empresa dona do hipermercado em ques
tão dispõe de capacidades financeiras, conhecimento
técnico, poder do lobby, conhecimento do mercado,
capacitação etc., ao contrário dos concorrentes, os
quais, pelo seu porte não possuem sequer poder de
barganha ou negociação com fornecedores.

Temos conhecimento de que países desenvol
vidos praticam a proteção do comércio local em cida
des menores, para preservar o meio de vida da comu
nidade. Há países que proíbem a instalação de hiper
mercados em cidades menores porque com certeza
prejudicaria o comércio local, fonte de recursos des
sas cidades, que em muitos casos deu origem à co
munidade.

No Brasil não temos legislação específica que
proteja o pequeno comércio em cidades menores,
seja de empresas nacionais ou estrangeiras e o pro
blema da concorrência desleal e desequilibrada é

muito grave e tem se manifestado de maneira surpre
endente em nosso País.

Assim sendo, tornar-se imprescindível a institui
ção de uma legislação que venha a proteger o p~que

no comércio, não apenas aquele instalado em cida
des menores, mas também e principalmente o peque
no comércio instalado nas grandes cidades. Este co
mércio, dada a concorrência, é o mais prejudicado.
Como conseqüência, os pequenos comerciantes lan
çam mão de expediente que possam lhes dar mais
condições de concorrer com os grandes. São as for
mas associativas, q!Je podem até dar resultado, mas
não livra as pequenas empresas da concorrência pre
datória. Os entraves são enormes, pois o mundo dos
negócios está passando por grandes mudanças: ino
vações tecnológicas, novas formas de administração,
maneiras mais agressivas de distribuição, mercado
mais competitivo mesmo entre os pequenos, escas~

sez de recursos financeiros, abertura dos mercados
internacionais, e as empresas mais bem preparadas,
como a do exemplo supra mencionado. Não bastas
sem as dificuldades apontadas, o poder público, di
ga-se, o Governo, que tem a obrigação institucional
de amparar e proteger a empresa nacional, notada
mente a pequena empresa, deixando de dar trata
mento desigual aos desiguais, omite-se. Por outro
lado, o legislador brasileiro, pouca ou nenhuma im
portância dá à pequena empresa brasileira. Ao con
trário, apóia cada vez mais a grande empresa, nacio
nal ou estrangeira. O resultado é que a cada grande
loja inaugurada corresponde a um grande número de
pequenas empresas que fecham as portas.

Além de proteção as pequenas empresas estão
carecendo de apoio para reestruturação de modo a
permitir que possam ser competitivas e enfrentar a
concorrência predatória. De fato, protegendo as pe
quenas empresas, estarão protegidos a garantia de
um terço do PIB e mais de 60% dos empregos. Tudo
isso está a exigir a criação dia mecanismos legais que
assegurem condições de competitividade para as pe
quenas empresas, preservando o equilíbrio das rela
ções comerciais, e da justa concorrência.

Na França, por exemplo, o pequeno comércio é
protegido por uma legislação que estabelece parâme
tros e condicionantes para a instalação de grandes
equipamentos comerciais de forma a evitar a famige
rada concentração econômica.

Além disso lá existem órgãos de proteção da
concorrência, vale dizer, d'3 proteção às pequenas
empresas. Ao se proteger a concorrência protege-se
o menos dotado no processo concorrencial.
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Igualmente, a Argentina possui legislação de ameaça grave e imediata à economia do setor inte-
proteção do pequeno empresário, proteção esta con- ressado, ao interesse dos consumidores ou à empre-
substanciada na Lei n~ 12.088 de 2 de abril de 1990. sa reclamante; As medidas a serem tomadas pelo CC
Esta Lei disciplina a habilitação de grandes superfíci- podem significar a suspensão da prática predatória
es comerciais na província de Buenos Aires, impondo (fechamento do estabelecimento, por "exemplo).
condições para implantação de estabelecimentos Está previsto que todo projeto de agrupamento,
com área coberta superior a 2.500 metros quadrados, todo agrupamento de empresas ou empresas cujo
de comércio atacadista ou varejista, exigindo dos pre- porte venha a alterar a concorrência, não pOderá fun-
tendentes, laudos para análise de impacto socioeco- cionar sem a aprovação do CC, cuja consulta deverá
nômico. ser encaminhada pelo Secretário da Secretaria da

A exemplo da França sugerimos nesta proposi- Pequena e Média Empresa do Comércio. O agrupa-
tura a criação de um Conselho da Concorrência (CC) mento de empresas ou a instalação de empresa de
e da Secretaria das Pequenas e Médias Empresas do grande porte poderá ser questionado por outras em-
Comércio (SPMEC), com as suas respectivas atribui- presas do mesmo ramo, apresentando ao CC a suas
ções. razões e as conseqüências. O CC deCidirá se o proje-

O Conselho da Concorrência, é composto por to de agrupamento de empresas ou instalação de em-
membros nomeados pelo Presidente da República, presa de grande porte traz desenvolvimento econô-
depois de seus nomes terem sido aprovados pelo Se- mico suficiente para compensar os problemas impos-
nado Federal, com mandato de quatro anos. Serão tos à concorrência. O CC levará em conta a competiti-
escolhidos pessoas de conhecida competência em vidade das empresas envolvidas quanto ao aspecto
matéria de economia ou de concorrência e consumo, de preservação do meio de vida da comunidade (em-
e pessoas que tenham exercido atividades em seto- prego, hábitos de consumo, renda). O CC, no caso de
res de produção, distribuição, serviços e ainda profis- instalação de empresas de grande porte ou de forma-
sionais liberais. Estas pessoas devem submeter-se ção de agrupamentos de empresas, poderá subordi-
às regras de incompatibilidade previstas para os car- nar a instalação ou a formação do grupo a medidas
gos públicos. Devem, ainda, informar ao Presidente que venham trazer desenvolvimento econômico e so-
sobre os bens que possuem ou que pretendem pos- cial de mOdo a minimizar os problemas em relação à
suir e sobre as funções que exercem em uma ativida- concorrência. Poderá, em caso de atuação abusiva
de econômica. Nenhum membro deve deliberar sobre de uma posição dominante, solicitar ao Ministro da
assunto que envolva interesses pessoais. Conse- Economia que ordene que a empresa ou grupo de
qüentemente, deverão ser remuneradas. empresas mOdifiquem ou Càncelem em um prazo de-

O CC, pode ser consultado pelas comissões terminado as práticas de concorrência predatória. .
parlamentares a respeito das propostas de leis bem Dessa forma, fica proibida a exploração abusiva
como sobre quaisquer dúvidas referentes à prática da por Uma empresa ou um grupo de empresas que te-
concorrência; dá seu parecer sobre quaisquer dúvi- nha uma posição·dominante no mercado intemo ou
das sobre concorrência que o Governo possa ter e uma parte importante deste, e em relação a um clien-
também dar seu parecer referente a estas mesmas te ou fornecedor que, em virtude de sua dependência
dúvidas quando solicitado por estados ou municípios, econômica, não disponha dos mesmos recursos.
associações profissionais e sindicatos, órgãos de de- Nenhuma associação ou cooperativa de consu-
fesa do consumidor, câmaras agrícolas e setoriais ou mo pOde oferecer produtos ou servi~ se estas ativi-
câmaras de comércio e da indústria, no que se refere dades não estão previstas em seus estatutos. Com
a assuntos de sua alçada; é obrigatoriamente consul- isto busca-se parar com a concorrência desleal das
tado pelo Governo sobre projetos que tenham como cooperativas de consumo, como é hoje notório.
efeito submeter o exercício de uma profissão ou aces- No âmbito da administração federal, deverá ser
so a um mercado a restrições quantitativas, estabele- criado a Secretaria das Pequenas e Médias Empre-
cer direitos exclusivos sobre certas áreas, impor práti- sas do Comércio, tendo por competência instituir as
cas uniformes em termos de preços ou condições de políticas de atuação das empresas de modo a preser-
venda; pode, após ouvir os interessados, tomar medi- var a concorrência com a proteção das pequenas e
das conservatóriaslpreservatórias solicitadas por en- médias empresas do comércio, e encaminhar ao
tidades de classe tais como sindicatos, federações, Conselho da Concorrência os casos de aprovação de
.confederações, ou pelas próprias empresas ameaça- projetos de instalação de estabelecimentos de gràn-
das em sua atividade concorrencial e que signifique de porte.
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Concorrência desigual.
Os globalizados hipermercados, por exemplo,

fabricam produtos mais baratos, compra em escala
com um sistema de automatização de inventário e
distribuição que elimina as intermediações. Tal verti
calização e poder de negociação fazem deles potên
cias imbatíveis. Como muitos deles já se instalaram
no Brasil, cabe analisar que tipo de impacto exercem
nas economias locais, assim como os seus comporta
mentos éticos perante a comunidade onde se insta
lam. Vejamos sob o ponto de vista socioeconômico:

Empregos - segundo estudos, cada emprego
criado por um desses equipamentos perdem-se ou
tros 1,5. E para fugir das obrigações geram empregos
no regime de part-time;

Salários - são baixos em relação ao mercado.
Preços - a estratégia.é conhecida. Colocam

1.500 produtos a preços baixos, dispostos logistica
mente para atrair o consumidor e tiram o seu fantásti
co lucro dos demais 60.000 produtos.

Benefícios junto à comunidade - os governos,
em regra, deslumbram-se· com a entrada dos grandes
equipamentos varejistas em seus territórios pelas enalte
cidas vantagens que eles trazem para a economia local.
Segundo estudos, o custo de infra-estrutura que o muni
cípio dispõe para atendera implantação de um hipermer
cado, por ex~mplo, ultrapassa as receitas de impostos
que ele proporciona, e ainda diminuem as receitas regio
nais em função da concorrência do hipermercado.

.Estudos. realizados nos EUA descobriram que
um dólar gasto num comércio local tem uma rentabili
dadeeconômica quatro a cinco vezes superior à de
um dólar gasto na Wal-Mart. Os comércios tradicio
nais canalizam inevitavelmente os seus lucros para a
.comunidade, de uma forma ou de outra. Contudo,
cada loja Wal-Mart envia o lucro para a sede, retiran
do da comunidade dinheiro que anteriormente era de
positado em bancos locais ou investindo em projetos
locais.

a pequeno comércio
a pequeno varejista quando abre uma loja no

bairro ou na pequena cidade procura um ponto de
passagem para facilitar o acesso dos compradores,
ajustaseus preços à concorrência local, dispõe-se ao
horário de· interesse dos clientes acompanhando os
demaiscomerciantes, procura colocar à venda produ
tos para atender a demanda de maneira equilibrada.
Em regra, é membro da comunidade, participa de
eventos socioculturais, tomando-se assim um ele
mento integrador da comunidade.

Ao contrário, os grandes equipamentos não se jun
tam à comunidade, antes, procura dominá-Ia, não se im-

portam se ela está suficientemente abastecida; mas, qual
seu potencial, pois sendo capaz de submeter os concor
rentes irá dominaro mercado, umavez que égrande osu
ficiente para suportaros prejuízos pelo tempo necessário.

Conseqüentemente o comércio local começa a
desaparecer. Segundo estudo da Universidade de
lowa, EUA, em 1994, cinco anos depois da abertura
de um novo Wal-Mart, as lojas situadas num raio de
20 milhas têm em média uma quebra de 19% de suas
vendas. Isto faz os centros das cidades e dos bairros
em volta parecerem cidades-fantasmas.

Reação mundial aos grandes equipamentos co
merciais

A imprensa tem divulgado as leis de proteção à
pequena empresa na União Européia, é conhecido
que oJapão mantém o caráter dos seus bairros prote
gendo as lojas pequenas, familiares, contra os vare
jistas gigantes estrangeiros. Várias cidades nos EUA
estão rejeitando a abertura de novas lojas Wal-Mart. O
Estado de Vermont até hoje recusa-se a aceitar a im
plantação de uma de suas iójas, impondo exigências.

Porto Rico rejeitou a Wal-Mart e a cidade de
Ontário no Canadá desenvolveu um plano oficial, vol
tado para os interesses da comunidade, ao qual a
Wal-Mart está sujeita.

Os recursos à Justiça são de grande monta, em
1993 o Tribunal de Arkansas condenou a Wal-Mart
por vender mercadorias a um preço abaixo do custo.
Sindicatos, fabricantes e igrejas seguem em 20 esta
dos com ações contra a Wal-Mart.

Resta perguntar o que nós faremos?
Antes de entrar na Justiça, a exemplo do que

acontece em outros lugares, há necessidade de leis
apropriadas, daí a importância desta propositura.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Arnaldo
Faria de Sá, Deputado Federal - SP.

PROJETO DE LEI N2 1.124/99
(Deputado Enio Bacci)

Reduz período de carência para apo
sentadoria por invalidez e auxílio doença.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1li Ao art. 25 da Lei nº 6.213 de 24 de julho

de 1991, altera-se a redação inciso I, que passa a ter
a seguinte redação:

I - auxílio doença e aposentadoria por
invalidez: 6 (seis) contribuições mensais.

11 " ..

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

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação'

A legislação atual prevê o período de carência
de 12 (doze) meses como requisito para auxílio doen
ça ou aposentadoria por Invalidez.

Por meio deste projeto pretendemos reduzir o
período de carência para 6 meses.

Sala das sessões, 9 de junho de 1999. - Deputado
Enio Baccl, POT - RS.

PROJETO DE LEI NQ 1.125/99
(Deputado Enio Bacci)

Aumenta em 50% aposentadoria por
invalidez quando necessário auxílio de
outra pessoa.

aCongresso Nacional decreta:
Art. 12 Altera-se o art. 45 da Lei n2 8.213 de 24

de julho de 1991, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 45. a valor da aposentadoria por invalidez

do segurado que necessitar da assistência perma
nente de outra pessoa será acrescido de 50% (cin
qOenta por cento).

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3!l Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A atual legislação prevê o acrés,cimo de 25% ao
valor da aposentadoria por invalidez, quando o apo
sentado inválido necessitar de assistência permanen
te de outra pessoa.

Nesta proposta pretendemos ampliar para 50%
o valor do benefício, a fim de viabilizar efetivamente
os cuidados necessários ao aposentado inválido, que
na grande maioria recebe 1 salário mínimo mensal.

sala das sessões, 9 de junho de 1999. - Deputado
Enio Baccl, POT - RS.

PROJETO DE LEI NR 1.126199
(Do Sr. Enio Bacci)

Autoriza auxOlo reclusão a presos
provisórios.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Acresce-se parágrafo 211 ao art. 80 da

Lei n2 8.213 de 24 de julho de 1991, com a seguinte
redação:

Art. 80 .
Parágrafo 111 ..

Parágrafo 211 O benefício será devido
inclusive aos dependentes do preso provisó
rio com apresentação do respectivo manda
do de prisão.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A proposta pretende viabilizar também aos de
pendentes de preso provisório o auxílio reclusão,
desde que, não receba remuneração de empresa,
nem estiver em benefício de qualquer auxílio, abono
ou aposentadoria.

Apretensão é de dar omínimo à sobrevivência dos
familiares do preso, em especial aos filhos muitas vezes
carentes e sem condições da própria mantença.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Enio Bacci, PDT - RS.

PROJETO DE LEI N!21.127/99
(Do Sr. Enio Bacci)

Permite o acúmulo de benefícios da
Previdência quando a soma não ultrapas
sar 3 (três) salários.

aCongresso Nacional decreta:
Art. 12 Altera-se a redação do art. 124 da Lei n2

8.213 de 24 de julho de 1991, que passa a ter a se
guinte redação:

Art. 124. Salvo nos casos de direito ad
quirido ou quando a soma dos benefícios não
ultrapassar 3 (três) salários mínimos não será
permitido o recebimento conjunto dos seguin
tes benefícios da previdência social:

I .
/I .
111 ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV .

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A presente proposta pretende viabilizar o acú
mulo de benefícios quando a soma dos mesmos não
supere 3(três) salários mínimos.

Ocorre que muitas viúvas que percebem a apo
sentadoria de 1 salário mínimo poderiam ter acresci
do a pensão do falecido marido, obedecendo-se o li
mite de 3 (três) salários que não torna ninguém "ma
rajá", mas viabiliza as mínimas.condições de sobrevi
vência.

Sala das sessões 9 de julho de 1999. - Deputado
Enio Bacci, POT/RS.
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PROJETO DE LEI NQ 1.128/99
(Do Sr. Valdomiro Meger)

Dispõe sobre a instalação de câme
ras de vídeo em hospitais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É obrigatória a instalação de câmeras de

video em todos os hospitais da rede pública e particu
lar para fins de registros em meio magnético da movi
mentação de médicos, enfermeiros e funcionários
nas Unidades de Terapia Intensiva e congêneres, sa
Ias de cirurgias, enfermarias e berçários.

Art. 2Q OS estabelecimentos hospitalares terão
prazo de 120 dias, contados a partir da publicação,
para se adequarem ao disposto nesta lei sob pena de
cassação do alvará de funcionamento.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de súa pu
blicação.

Justificação

Com o aumento da C1iminalidade nos hospitais do
Pais envolvendo servidores da área da saúde como no
caso de Recife, da Casa de Repouso Santa Genoveva no
Rio de Janeiro, e, também, recentemente, no hospital Sal
gado Filho, justifica-se perfeitamente uma lei com oconte
údo proposto com o intuito de evitar tais abusos que têm
colocado a famllia brasileira em risco.

A instalação de câmeras de video em estabeleci
mentos de crédito tem inibido aação de marginais nos as
saltos a bancos, notadamente naqueles que usam esses
esquemas de segurança. Assim sendo temos também
plena convicção que a instalação destes aparelhos inibirá
a repetição de cenas tão desagradáveis como essa das
funerárias que vestem de luto a nação.

Isto posto, esperamos contar com o apoio de
nossos ilustres pares no Congresso Nacional com
vistas a aprovar tão importante iniciativa.

Sala das sessões, 9 de junho de 1999. - Deputado
Valdomiro Meger.

PROJETO DE LEI NQ 1.129/99
(Do Sr. Feu Rosa)

Dispõe sobre a divulgação de dados
relativos a pessoas desaparecidas nos
meios de comunicação social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11l Os veiculos de imprensa, as emissoras

de radiodifusão sonora e de sons e imagens e os ca
nais de cabodifusão veicularão mensagens e fotogra
fias alusivas a pessoas desaparecidas, em conformi
dade com as disposiçOes desta lei.

Art. 211 As emissoras de radiodifusão sonora e
de sons e imagens divulgarão, diariamente, mensa-

gens com dados de pessoas desaparecidas, em duas
inserções com duração total mínima de um mirWto, no
horário compreendido entre as vinte e,as vinte e duas
horas.

Art. 3D. As emissoras de radiodifusão de sons e
imagens e os canais de cabodifusão e demais servi
ços de televisão por assinatura divulgarão, diaria
mente, mensagens com dados e fotografias de pes
soas desaparecidas, com dUJação total não inferior a
dois minutos, no horário compreendido entre as vinte
e as vinte e duas horas.

Art. 411 A empresa jornalistica ou de radiodifusão
fará jus a desconto de até dois por cento do imposto
de renda devido, correspondente ao valor comercial
do espaço utilizado para divulgação de dados, foto
grafias ou programas destinados à divulgação de
pessoas desaparecidas.

Parágrafo único. Farão jus aos incentivos de
que trata este artigo as empresas que divulgarem in
formações sobre desaparecidos nas embalagens de
seus produtos.

Art. 5D. O Poder Executivo manterá, em caráter
permanente, central de atendimento destinada a re
ceber informações e fotografias de pessoas desapa
recidas, colocando-as à disposição das emissoras.

Art. 6D. A desobediência às disposições desta lei
sujeitará as emissoras de radiodifusão sonora e de
sons e imagens e os provedores de serviços de cabo
difusão ou de outros serviços de televisão por assina
tura à pena de multa no valor de dois mil reais, acres
cida de um terço na reincidência.

Art. 7Q O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias, contados da sua publica
ção.

, Art. 8D. Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.

Justificação

Milhares de pessoas desaparecem anualmente
em nosso Pais, pelos mais diversos motivos, sem que
as autoridades tenham condições de investigar e es
clarecer esses inúmeros casos.

Um dos recursos mais importantes nesse tipo
de investigação são as informações prestadas por
terceiros, que podem oferecer oportunidades de es-

, clarecimentos de tais ocorrências. Por tal motivo, adi
vulgação de fotografias dos desaparecidos, acompa
nhadas de textos explicativos sobre suas vestimen
tas, seus hábitos e as circun,stâncias envolvidas em
seu desaparecimento são de suma importância.

Preocupado com as inúmeras limitações en
frentadas pelas policias e pela justiça brasileiras no
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tratamento desses dellorosos casos, apresentamos
este projeto de It~i que cria estrmulos para a dissemi
nação de informações sobre desaparecidos e que, no
caso do rádio e ela teleNisão, torna compulsória a sua
divulgação.

EsperamoH, dessa forma, contribuir para o de
bate sobre esta impoiante questão e pedimos aos
ilustres pares o apoiei a este projeto. que entende
mos ser relevan te para ajudar as famflias dos desa
parecidos.

Sala das SessOes, 9 de junho de 1999. - Deputado
Feu Rosa.

REQUERIMENTO DE lNFORMAÇÃO NO 997, DE 1999
(C'o Sr. Valdeci Oliveira)

Solicita informações ao Sr. Ministro
Extraordinârio de Política Fundiâria so
bre a pnsquiua de opinião pública acerca
do Pronramêl denominado "Nova Refor
ma Agrüria".

Senhor Pre,sidente,

Com fundamento no art. SO, § 211, da Constitui
ção Federal e nels arts. 24, inciso V e § 211, e 11S, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex8 seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Extraordinário de
Política Fundiária, RaJI Jungmann, o seguinte pedi
do de informaçõ'3s:

1) Qual () critério utilizado para realiza
ção da pesquisa de opinião pública acerca
do Programa denominado "Nova Reforma
Agrária'''?

2) Quantas pessoas foram ouvidas por
municfpio e por região e qual o perfodo de
realizaç~io da pesquisa?

3) Qual () custo da pesquisa?

Jl!lstificação

Em OffciollncraiGM/Circular NO. 93, de 28 de
maio de 1999, el Ministro Raul Jungmann convoca
os superintendEmtes regionais do Incra para que
divulgassem no domingo 30 de maio os resultados
positivos da pei3quis'3 em tela. Tendo em vista as
discussões acerca dE~ssenovo programa do gover
no é importante que tenhamos elementos para
avaliar o resultado obtido com a pesquisa promovi
da pelo Ministério Extraordinário da Reforma Agrá
ria.

Sala das sessOes, 9 de junho de 1999. - Deputado
Valdeci Oliveira.

PROJETO DE LEI NA 1.130, DE 1999
(Do Sr. Valdeci Oliveira)

Altera os arts. 20 e 22, da Lei nll7.102,
de 20 de junho de 1983, com a redação
dada pelas Leis nºs 8.863, de 28 de março
de 1994, e 9.017, de 30 de março de 1995,
definindo critérios para concessão de auto
rização de funcionamento de empresas es
pecializadas em serviços de vigilância e
transportes de valores e determinando o
uso de equipamento de proteção individual
pelos vigilantes em serviço.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. O Art'. 20, da Lei nO. 7.102, de 20 de junho

de 1983, com a redação dada pelas Leis n2s 8.863, de
28 de março de 1994, e 9.017, de 30 de março de
1995, passa a vigorar acrescido de um § 22 , com a re
dação que se segue, renumerando-se o atual pará
grafo único para § 12 :

"Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça,
por intermédio do seu órgão competente ou
mediante_convênio com as Secretarias ,de
Segurança Pública dos Estados e Distrito
Federal:

§ 111 As competências previstas nos in
cisos I e V não serão objeto de Convênio.

§ 211 O currfculo dos cursos de forma
ção de vigilantes, previsto no inciso V, deste
artigo deverão conter, obrigatoriamente, trei
namento nas áreas de defesa pessoal, tiro e
primeiros socorros."

Art. 211 O Art. 22, da Lei nll 7.102, de 20 de junho
de 1983, com a redação dada pelas Leis nOs. 8.863,
de 28 de março de 1994, e 9.017, de 30 de março de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22. Ao vigilante, quando em serviço,
é permitido portar revólver calibre 32 ou 38 e
algemas e utilizar cassetete de madeira e bor
racha, sendo obrigatório o uso de equipamento
de proteção individual, fornecido pela empresa.

§ 12 Os vigilantes, quando empenha
dos em transporte de valores, poderão tam
bém utilizar espingarda de uso permitido, de
calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional.

§ 211 Do equipamento de proteção indi
viduai fornecido pela empresa, a que se re
fere o caput deste artigo, deve constar, no
mfnimo, capacete e colete à prova de balas."

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação

O exercfcio da profissão de vigilante e o funcio
namento das empresas especializadas em serviços
de vigilância e transportes de valores estão disciplina
dos na Lei nQ7.1 02, de 20de junho de 1983, com a re
dação dada pelas Leis nQs 8.863, de 28 de março de
1994, e 9.017, de 30 de março de 1995.

Em relação aos cursos de formação dos vigilan
tes, a Lei nQ7.102/83, determina que o currfculo des
ses cursos deverá ser fixado pelo órgão competente.
do Ministério da Justiça.

O art. 32, do Decreto nO. 89.056, de 24 de no
vembro de 1983, com a reélação dada pe(o Decreto nQ

1.592, de 10 de agosto de 1995, dispõe que "Cabe ao
Ministério da Justiça, por intermédio do Departamen
to de Polfcia Federal, autorizar, controlar e fiscalizar o
funcionamento das empresas especializadas, dos
cursos de formação de vigilantes e das empresas que
exercem serviços orgânicos de segurança".

Os decretos, no entanto, não definem normas
relativas a um conteúdo obrigatório, mfnimo, dos cur
sos de formação de vigilantes.

O que se verifica, na prática, é que muitos dos
cursos de formação de vigilantes deixam a desejar
com relação a matérias que são imprescindfveis para
o exercfcio dessa atividade profissional, quais sejam:
defesa pessoal, tiro e primeiros socorros.

Por outro lado, também se observa que os vigi
lantes são colocados em serviço sem equipamentos
de proteção individual, de qualquer natureza. Nem ao
menos coletes à prova de balas e capacetes são for
necidos pelas empresas a esses profissionais, ex
pondo-os a riscos graves quando do confronto com
marginais, geralmente portadores de armas pesadas.

Para suprir a omissão legal em relação ao con
teúdo mfnimo dos cursos de formação de vigilantes e
para garantir condições mais adequadas de proteção
da vida desses profissionais, estamos apresentando
o presente projeto de lei.

Esperamos, em face de relevância da matéria,
contar com o apoio necessário dos ilustres pares para
a sua aprovação.

Sala das sessões, 9dejunho de 1999. - Deputado
Valdeci Oliveira.

PROJETO DE LEI NO. 1.131, DE 1999
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Dispõe sobre a inclusão obrigatória
da disciplina "Ética e Cidadania" nos
currlculos escolares dos estabelecimen
tos de ensino fundamental e médio, das
redes pública e privada em todo o Pais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. ~ obrigatória a inclusão da disciplina "~ti

ca e Cidadania" nos currfculos escolares dos estabe
lecimentos do ensino fundamental e médio, das redes
pública e privada em todo o Pais.

Art. 20. A inclusão d~ que trata o artigo anterior
se processará de acordo com as Diretrizes Curricula
res Nacionais do Ensino Fundamental e Médio, esta
belecidas, respectivamente, pelas Resoluções de nlls
2 e 3, de 1998, do Conselho Nacional de Educação.

Art. 3QO Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias a contar da data de
sua publicação.

Art. 40. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

~ fato incontestável que a educação escolar
deve se constituir uma instância de formação e cida
dania de nossas crianças, adolescentes e jovens. O
currfculo escolar, da educação básica deve contem
plar, através da disciplina "~tica e Cidadania", noções
básicas de direitos e deveres, valores a atitudes, que
objetivem à formação integral do educando, como
pessoa e cidadão.

A legislação educacional vigente, consubstanci
ada na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional- Lei nO. 9.394/96, em vários dos seus dispo
sitivos (arts. 22, 32 e 35, inciso 11), preceitua a neces
sidade de que a educação básica tenha como objeti
vo a formação da cidadania do educando. Essa mes
ma legislação estabelece, em seu artigo 27, inciso I,
que os conteúdos curriculares deverão, necessaria
mente, observar, entre outras diretrizes, "a difusão de
valOres fundamentais ao interesse social, aos direitos
e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e
à ordem democrática".

Até mesmo o ensino médio, como etapa final da
educação básica, tem como uma de suas finalidades
a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, o que inclui a formação ética e o desenvol
vimento da autonomia intelectual e do pensamento
critico do aluno (art. 35, incisos 11 e 111).

Recentemente o Conselho Nacional de Educa
ção, por intermédio de sua Câmara de Educação Bá
sica, instituiu, através da Resolução nO. 3, de 26 de ju
nho de 1998, as "Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio", em que prevê a adoção de uma
nova organização curricular e proposta pedagógica a
serem seguidas pelos estabelecimentos de ensino
médio.
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Poresta nova proposta, a base nacional comum
dos currlculos de ensino médio está organizada em
três áreas de conhecimentos, a saber: Linguagem,
Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias e Ciências humanas
e suas Tecnologias. Nessa nova estrutura curricular,
a "Ética" está contemplada como um tema transversal
a ser abordado de forma interdisciplinar e contextuali
zada nas diversas disciplinas que comporão os referi
dos nOcleos. Além disso, tais diretrizes alertam os
professores sobre a necessidade de contemplarem:

- "O fortalecimento dos laços de solidariedade e
de tolerância reciproca;

- a formação de valores;
- o aprimoramento dQ aluno como pessoa;
- a formação ética..." (Resolução nll 3, de 26 de

junho de 1998, do Conselho Nacional de Educação).
Face ao exposto, estamos apresentando a pre

sente proposição legislativa, que objetiva, através da
introdução da disciplina "Ética e Cidadania" no currl
culo do ensino fundamental e médio, a construção de
uma nova escola e de uma nova geração de brasilei
ros com uma mentalidade cidadã.

Sala de Sessões, 9 de junho de 1999. - Deputado
VIC Pires franco.

PROJETO DE LEI NIl1.132, DE 1999
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Regulamenta a profissão de Cabele
ireiro e dã outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica reconhecido, em todo o território na

cional, oexerclcio da profissão de cabeleireiro, obser
vados os preceitos desta lei.

Art. 211 A atividade profissional de que trata o ar
tigo anterior somente poderá ser exercida por aque
les que preencham uma das seguintes condiçOes:

I - tenham se habilitado profissionalmente em
cursos mantidos por entidades oficiais ou privadas le
galmente reconhecidos;

11 - tenham diploma de habilitação especifica
expedido por instituição de ensino estrangeiro, revali
dado na forma da legislação em vigor;

111 - estejam, comprovadamente, no exerclcio
da profissão há mais de um ano, à data da promulga
ção desta lei.

Art. 311 São atribuições privativas dos profissio
nais cabeleireiros;

I - lavar, massagear, cortar e pentear cabelos
masculinos e femininos;

11 - cortar ou aparar barbas e bigodes;

111- fazer permanentes, tingimentos, descolora
ções, encrespados e desencrespados.

Art. 411 Aplicam-se aos profissionais a que se re
fere esta lei, no que couber, as normas.constantes da
Consolidação das Leis do Trabalho e da Previdência
Social.

Art. 511 Os cabeleireiros devem limpar e esterili
zar os materiais utilizados, usando substâncias qul
micas, fervura ou outros meios, para atender às nor
mas de higiene e evitar possíveis contaminações.

Art. 611 Fica autorizada a criação de conselho fe
deral e conselhos regionais de cabeleireiros, nos ter
mos do artigo 58 e parágrafos, da Lei nll 9.649, de 27
de maio de 1998.

Art. 711 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente iniciativa tem por escopo regulamen
tar o exerclcio da profissão de cabeleireiro, indo ao
encontro de antigas aspirações desse valoroso seg
mento da força de trabalho de nossa sociedade.

Não resta dúvida que a ausência de regula
mentação da profissão de cabeleireiro tem gerado
distorções e problemas sociais, trabalhistas e huma-
nos. .

Esses valorosos profissionais influ,em decisiva
mente no desempenho e sucesso das peSsoas, na me
dida em que cuidam de suas aparências, aperfeiçoando
e embelezando seus físicos, cuja exigência já se tomou
um imperativo da vida social contemporânea.

Ademais, manipulam produtos qulmicos que
podem, quando não bem utilizados, prejudicar a sa
úde dos que se utilizam de seus serviços, o que, por
si só, já autoriza a aprovação do presente projeto de
lei.

Esses trabalhadores ainda manipulam- tesou
ras, pentes, escovas, lâminas e navalhas que podem,
quando não devidamente esterilizados, transmitir do
enças graves, como, por exemplo, a AIDS.

Como se vê, não é somente interesse desses
profissionais que seu mister esteja regulamentado, é,
antes, preocupação da própria sociedade, já que em
jogo a saúde pública.

Assim, esperamos contar com o necessário
apoio de nossos ilustres Pares para transformar em
lei a presente iniciativa e fazer justiça a todos os que
desempenham o oficio de cabeleireiro em nosso
pais.

sala das 5essOes, 9 de junho de 1999. - Deputado
Vic Pires franco.



Sala de Sessões, 9 de junho de 1999. - Deputado
Walter Pinheiro.

PROJETO DE LEI N2 1.133, DE 1999
(Do Sr. Paulo Lima)

Democratiza ~ gestão doS Serviços S0
ciais Autônomos e dá. outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art.. 12 Os Serviços Sociais Autônomos (Senai,
Sesi, Sest, Senac, Sesc, Sebrae e Senar) passam a
ser dirigidos, em todos os aspectos de sua adminis
tração, por Conselho Deliberativo composto pelos se
guintes membros:

Art. 22 O mandato de cada conselheiro será de
2 (dois) anos.

Art. 32 A presidência dos Serviços Autônomos
de que trata esta lei terá mandato de um ano, deven
do ser rotativa entre representantes das entidades de
empregadores e de tràbalhadores e eleita pelo res
pectivo Conselho Deliberativo.

I - 3 (três) representantes dos traba
lhadores;

11 - 3 (três) representantes dos empre
gadores;

111 - 1 (um) representante do Ministério
do Trabalho e Emprego;

IV - 1 (um) representante do Ministério
da Educação;

§ 12 Os representantes dos trabalhado
res serão indicados pelas Centrais Sindicais;

§ 22 Os representantes dos emprega
dores serão indicados pelas respectivas
Confederações;

§ 32 Os representantes do Ministério
do Trabalho e Emprego e do Ministério da
Educação serão indicados pelos respectivos
Ministros de Estado.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N2998, DE 1999 zada pela Eletrobrás, fornecendo todos os
(Do Sr. Walter Pinheiro) dados que identifique os pesquisadores e os

Solicita informações ao Senhor Di- pesquisados, notadamente do Sr. João Ge-
retor-Geral da Agência Nacional de Ener- raldo Boz;
gla Elétrica - ANEEL - sobre alteração na b) cópia da declaração de posse de

.cobrança de conta de energia elétrica, eletrodomésticos do Sr. João Geraldo Boz;
pela CPFL. c) cópia das contas de energia elétrica

Senhor Presidente, do Sr. João Geraldo Boz, nos últimos seis
meses;

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-
ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inci- d) cópia do relatório de inspeção e
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll seJ'a enca- conferência de carga da residência do Sr.

João Geraldo Boz.
minhado ao Sr. Diretor-Geral da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL - o seguinte pedido de in
formações:

A Aneel, criada por força da Lei n29.427, de 26
de dezembro de 1996, tem como finalidade regular e
fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e co
mercialização de energia elétrica, bem como estimu
lar a melhoria do serviço prestado, zelando, direta e
indiretamente, pela sua boa qualidade; observado, no
que couber, o disposto na legislação vigente de prote
ção e de defesa do consumidor.

Ocorre que a Portaria n2261 , da Aneel, regula o
enquadramento dos consumidores na tarifa de baixa
renda. Para isso, o consumidor deve atender a exi
gências como: possuir ligação monofásica, ter consu
mo mensal inferior a 220 KWH e não possuir carga
superior a 4.000 Watts.

O Sr. João Geraldo Boz, residente na Rua Cea
rá, 855, na Vila Grego 11, em Santa Bárbara d'Oeste,
no Estado de São Paulo, está classificado como con
sumidor de baixa renda e dela beneficia-se por aten
der a todos os requisitos dispostos na citada portaria.

Em virtude da concessionária de energia elétri
ca, CPFL, ter procedido, em conjunto com a Eletro
brás, ao levantamento do perfil do usuário, por meio
da Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e Hábitos
de Consumo, o referido consumidor foi informado que
não mais se beneficiaria da referida tarifa, em função
de ter em sua residência carga superior a 4.000
Watts.

Ora, a carga da residência do Sr. João Geraldo
Boz constitui-se em poucos eletrodomésticos e um
chuveiro elétrico, além de pontos de luz em sua mo
desta residência. E isso é parte do seu patrimônio de
trabalhador há muitos anos. Portanto, há muito tempo
não altera seu consumo de energia.

Face a essa situação, julgamos necessário con
tar com os seguintes esclarecimentos:

a) cópia da Pesquisa de Posse de Ele
trodomésticos e Hábitos de Consumo reali-
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Art. 42 Compete ao Conselho Deliberativo Naci
onal de cada entidade gerir e deliberar sobre as se
guintes matérias:

I - Nomear e exonerar, a qualquer
tempo, a diretoria executiva;

11 - Aprovar a previsão orçamentária e
acompanhar sua execução;

111 - Definir as metas, os programas e
o planejamento de ações da entidade;

IV - Solicitar, de forma individual ou
por decisão de seu pleno, informações so
bre qualquer aspecto da administração da
entidade.

Art. 52 Os Conselhos Deliberativos Estaduais
terão a seguinte composição:

I - 3 (três) representantes dos traba
lhadores;

11- 3 (três) representantes dos empre
gadores;

111 - 1 (um) representante do Governo
do Estado;

IV - 1 (um) representante do Ministério
do Trabalho e Emprego.

§ 12 Os representantes dos trabalha
dores serão indicados pelas.·Centrais Sindi
cais que disponham de estrutura no estado;

§ 22 Os representantes dos emprega
dores serão indicados pelas respectivas Fe
derações;

§ 32 O representante do Ministério do
Trabalho e Emprego será indicado pelo Mi
nistro dessa Pasta;

§ 42 O representante do Governo Esta
dual será indicado pelo respectivo Governa
dor.

Art. 62 Aplicam-se o disposto nos Arts. 22, 32 e
42 desta lei aos Conselhos Deliberativos Estaduais,
no âmbito de suas competências.

Art. 72 As indicações de representantes de que
tratam os Arts. 12e 52 deverão ser realizadas dentro
de 30 (trinta) dias a contar da publicação da presente
lei, devendo, a partir daí, ser instalado o respectivo
Conselho, com qualquer número de representantes.

Art. 82 Da data de publicação da presente lei até
a posse do respectivo Conselho Deliberativo, ficam
as respectivas diretorias proibidas de promoverem
doações, comodatos ou qualquer tipo de alienação
de patrimônio e de celebrarem contratos com vigên
cia superior a novl;lnta dias, sob pena de responsabili
dade penal e civil na forma da lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. .

Art. 10. Reyogam-se as disposições em contrá:
rio.

Justificação

As entidades de serviços sociais autônomos,
como o Senai, o Sesi, o Sesc e o Senac, e, as mais re
centes, Senar, Sest e Sebrae, têm uma história profí
cua de prestação de serviços importantes - educação
básica e profissionalizante de industriários, comerciá
rios e trabalhadores do campo e do transporte, bem
como, no caso do Sebrae, de apoio à pequena em
presa - que deve ser preservada e continuada, senão
mesmo ampliada. O reconhecimento de seus servi
ços ao longo de cinco décadas, no caso dos quatro
primeiros, é patente na sociedade brasileira..

No entanto, algumas dessas instituições remon
tam ao Estado Novo. São da década de 40 e sua es
trutura organizacional e administrativa ainda é forte
mente marcada pelo autoritarismo e pelo paternalis
mo. Sua forma de gestão, o que implica a administra
ção dos recursos financeiros, está anacrônica e in
compatível com o conceito hoje predominante de
gestão de recursos públicos. A preservação do pacto
político e corporativo dos anos 40,.que optou por um
modelo de gestão naqueles serviços sociais em que
apenas o segmento patronal administra um recurso
público destinado ao aprimoramento dos trabalhado
res, hoje não tem mais sustentação. Carece-lhe legiti
midade política e social neste novo estágio da demo
cracia brasileira, que registra avanços significativos
na compreensão do que seja gestão pública e com
partilhada nos serviços enos fundos sociais.

Portanto, só uma modernização do modelo de
gestão será capaz de assegurar que tais entidades
continuem eficientes e eficazes no alcance de seus
fins e transparentes na aplicação do dinheiro público
que administr~m. O modelo que propomos é o de
Conselho Deliberativo, em âmbito nacional e em âm
bito estadual, constituído de representantes dos em
pregadores, dos trabalhadores e do Governo.

A eficiência e a eficácia estão em relação direta
com a realização dos objetivos finais. Na medida em
que aqueles que devem ser os destinatários e benefi
ciários das ações definidas institucionalmente partici
pam da política e da gestão dos recursos, há mais
probabilidade de acerto nas metas, nos conteúdos
das ações e, possivelmente, até na estratégia de exe
cução das atividades. Expressando anseios e neces
sidades, tendo direito a voz e a voto nas decisões,
tais destinatários colocam na mesa de negociação e
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decisão aquilo que lhes interessa e que lhes corres
ponde. Inúmeros exemplos poderiam ser aduzidos de
como a participação dos trabalhadores na gestão de
programas sociais é enriquecedora, criativa e força
dora da adequação social. Está sendo assim no FAT,
no Sine, no PSQP (Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade), no PROEDUC (Programa de Edu
cação para a Competitividade) e no PACTI (Progra
ma de Apoio à Capacidade Tecnológica da Indústria).

A destinação mais adequada dos recursos às fi
nalidades precípuas para as quais são recolhidos, a
transparência na sua aplicação e controle na sua ges
tão são muito mais facilitadas, senão garantidas,
quando as responsabilidades são partilhadas e au
to-controladas. E essa é uma questão decisiva, para
a qual a nova disposição legal trará inegável contribu
ição. O volume de recursos geridos por essas entida
des é enorme. O montante arrecadado anualmente,
para formação profissional e para assistência social,
é de cerca de R$4,5 bilhões. Desse total, mais de
R$1,5 bilhão se destina à formação profissional. Na
medida em que se ganha eficiência e eficácia na·sua
aplicação, esse volume de recursos pode representar
um poderoso meio de qualificação profissional jamais
visto na sociedade brasileira. Não há outra fonte de
recursos tão significativa para essa finalidade e, além
do mais, dentro de uma estrutura de prestação de
serviços bem montada e equipada, como é a do siste
ma "8". Os trabalhadores em particular, e a sociedade
em geral, têm interesse direto e intransferível na me
lhoria do nível de educação e qualificação profissio
nal.

Duas idéias presidem o novo modelo de gestão:
a) os recursos financeiros de que se nutrem e que
mantêm seus objetivos são recursos públicos, pois

. são contribuições sociais, arrecadadas compulsoria
mente, por força de lei, para finalidades específicas,
portanto, de natureza vinculante; b) em sendo recur
sos públicos, sua gestão deve ser feita de forma de
mocrática e partilhada entre empregadores, trabalha
dores e Governo.

A nosso ver, a presente proposta de gestão par
ticipativa tem indiscutível mérito educacional e cultu
ral, na medida em que enseja, de forma concreta, o
exercício da cidadania, a prática da democracia, a er
radicação do preconceito de classe e a superação do
assistencialismo na prestação de serviço social. O
envolvimento da clientela, fim último dos' serviços,
nas decisões das entidades, possibilita uma perma
nente conformação dos objetivos operacionais aos
reais interesses e necessidades dos beneficiários. A
presenç~ atuante do Estado, por meio de represen-

tantes no Conselho Deliberativo daqueles ç)rgãos, ga
rantirá a compatibilização desses serviços com ou
tras iniciativas e programas da área da educação, da
cultura, do desporto, do lazer e da qualificação para o
trabalho. Quanto à participação dos empregadores,
não há novidade, uma vez que é ela que tem estado à
frente do sistema "s" desde sua criação.

A nossa proposta é no sentido de melhorar ain
da mais o já conhecido desempenho dessas entida
des, na medida em que aperfeiçoa seu modelo de
gestão. A participação dos trabalhadores, por meio
de representantes no Conselho Deliberativo, é; 'certa
mente, um meio seguro de garantir a maior transpa
rência possível na destinação e utilização dos recur
sos financeiros e na correspondência dos programas,
projetos e atividades às prioridades sentidas pelos
destinatários dos serviços de tais entidades.

À luz de todo o exposto, encareço o apoio dos
nobres pares para a presente proposição, que, se
transformada em norma jurídica, contribuirá positiva
mente para o engrandecimento das mencionadas ins
tituições e o aprimoramento da assistência que pres
tama uma bem expressiva clientela.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Paulo Lima.
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Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 50 da Constitu

ição Federal e dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que os Senhores
Ministros de Estados do trabalho e do Emprego, e da
Justiça, prestem esclarecimentos acerca da entrada
de trabalhadores estrangeiros no território nacional,
disponibilizando essas informações de forma impres
sa e por meio digital, em formato de planilha eletrôni
ca, Excel 97 ou outra versão compatível, ou em tabe
la no formato Word 97 ou compatível, consideran
do-se as seguintes áreas e anos:

1) Setor de telecomunicações, a partir de janeiro
de 1997;

2) Setor de Energia Elétrica, a partir de janeiro
de 1996;

3) Setor de Gás Canalizado, a partir de janeiro
de 1996;

4) Setor de Mineração, a partir de janeiro de
1996;

5) Setor de Siderurgia, a partir de janeiro de
1994;

6) Setor Ferroviário, a partir de janeiro de 1995.
E detalhando as seguintes informações:
- empresa requerente;
- data de entrada;
- atividade, ofício e profissão;
- salário e remuneração;:
- período previsto para o exercício da atividade

no território nacional;
- idade e sexo dos trabalhadores estrangeiros.

Justificação

O programa de desestatização promovido pelo
Poder Executivo tem sido acompanhado por insisten
te propaganda sobre uma suposta geração de empre
gos na áreas envolvidas - telecomunicações, energia
elétrica, gás canalizado, mineração, siderurgia e se
tor ferroviário. Parece-nos que a geração de empre
gos tem beneficiado mais os trabalhadores dos paí
ses das empresas estrangeiras, que adquiriram o pa
trimônio nacional, do que os trabalhadores brasilei
ros. Estamos vivendo um momento em que os índices
de desemprego têm alcançado patamares até hoje
inéditos nas séries históricas dos institutos de pesqui
sa (IBGE e Fundação Seade/D~eese). Devemos bus
car os esclarecimento sobre esses fatos: afinal, por
que tantos trabalhadores estrangeiros têm vindo ocu
par vagas e postos de trabalho em lugar de outros
tantos trabalhadores, brasileiros, demitidos nas fases
anteriores das privatizações, e mesmo posteriores,
seja em programas de demissão ''voluntária'', seja de

forma sumária? Apenas para citar o caso das teleco
municações, foi divulgado, à época do leilão de priva
tização, anúncio sobre a contratação de cem mil no
vos empregados. Nos meses seguintes, houve um
enxugamento radical do pessoal nas empresas, com
demissão até mesmo de doentes a acidentados do
trabalho sem que houvesse, por outro lado, qualquer
movimentação significativa de criação de novos pos
tos de trabalho.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Walter
Pinheiro, Deputado Federal (PT - BA) - Avenzoar
Arruda, Deputado Federal(PT - PB).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES rf! 1.000, DE 1999
(Do Deputado Dr. Hélio)

Solicita informações ao Conselho
Nacional de Educação a respeito do an
damento dos processos da Fundação
"Bezerra de Menezes", Campinas - SP.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor
mações ao Presidente do Conselho Nacional de Edu
cação, no sentido de esclarecer esta Casa quanto:

• Andamento dos processos de solicitação de
abertura de cursos de (1 )Pedagogia, com habilitação
em magistério da pré-escola e magistério; (2)Turis
mo; (3)Bacharelado em Administração, com habilita
ção em Comércio Exterior; (4)Enfermagem e de
(5)Enfermagem com habilitação em saúde pública
efetuados pela Fundação Bezerra de Menezes, loca-

.Iizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Justificação

Dadas as exigências requeridas para formaliza
ção destes processos, gostaríamos de acompanhar
seu andamento, uma vez que a ampliação de vagas
em cursos de nível superior é de fundamental impor
tância no desenvolvimento do município, assim como
dos alunos que desejarem uma formação de terceiro
grau de bom nível.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Deputado
Or. Hélio, PDT - SP.

OFíCIO Nº 6

Ao Exmº Sr. Secretário
Da Secretaria de Ensino Superior (SESU)
Prof. Abilio Baeta

Vimos pela presente, encaminhar junto a essa
Secretaria o processo solicitando abertura do Curso
de Pedagogia,· com habilitação em Magistério da
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Pré-Escola e Magistério das Séries Iniciais, no Muni
crpio de Campinas - SP.

Informamos que procuramos atender rigorosa
mente à solicitação do Ministério quanto a qualifica
ção do seu corpo docente, do· seu quadro dirigente e
as demais exigências relacionadas, com o propósito
de manter uma alta qualidade de ensino.

Esperando termos cumprido as exigências,
quanto à abertura de instituições de ensino superior.

Agradecemos antecipadamente a atenção dis
pensada por essa Secretaria, e colocamo-nos à intei-
ra disposição de V. Sas. .

Atenciosamente, - Luís Carlos Menge, Dire
tor-Presidente.

OFICIO Nº4

Ao Exmº Sr. Secretário
Da Secretaria de Ensino Superior (SESU)
Prof. Abilio Baeta

Vimos pela presente, encaminhar junto a essa
Secretaria o processo solicitando abertura do Curso
de Turismo, no Municrpio de Campinas - SP.

Informamos que procuramos atender rigorosa
mente à solicitação do Ministério quanto à qualifica
ção do seu corpo docente, do seu quadro dirigente e
as demais exigências relacionadas, com o propósito
de manter uma alta qualidade de ensino.

Esperando termos cumprido as exigências,
quanto à abertura de instituições de ensino superior.

Agradecemos antecipadamente a atenção dis
pensada por essa Secretaria, e colocamo-nos à intei
ra disposição de V. Sas.

Atenciosamente, - Luis Carlos Menge, Dire
tor-Presidente.

OFICIO N.Q.2

Ao Exmº Sr. Secretário
Da Secretaria de Ensino Superior (SESU)
Prof. Abflio Baeta

Vimos pela presente, encaminhar junto a essa
Secretaria o processo solicitando abertura do Curso de
Bacharelado em Administração, com habilitação em
Comércio Exterior, no Municipio de Campinas - SP.

Informamos que procuramos atender rigorosa
mente à solicitação do Ministério quanto à qualifica
ção do seu corpo docente, do seu quadro dirigente e
as demais exigências relacionadas, com o propósito
de manter uma alta qualidade de ensino.

Esperando termos cumprido as exigências,
quanto à abertura de instituições de ensino superior.

Agradecemos antecipadamente a atenção dis
pensada por essa Secretaria, e colocamo-nos à intei
ra disposição de V. Sas.

Atenciosamente, - Luis Carlos Menge, Dire
tor-Presidente.

Campinás, 29 de maio de 1999.

Nº 23033.001332/99-89

OFICIO Nº7

Ao Exmº Sr. Secretário
Da Secretaria de Ensino Superior (SESU)
Prof. Abílio Baeta.

Vimos pela presente, encaminhar junto a essa
Secretaria o processo solicitando abertura do curso
de Enfermagem, no Municrpio de Campinas - SP.

Informamos que procuramos atender rigorosa
mente a solicitação do Ministério quanto à qualifica
ção do seu corpo docente, do seu quadro dirigente e
as demais exigências relacionadas, com o propósito
de manter uma alta qualidade de ensino.

Esperamos termos cumprido as exigências,
quanto à abertura de instituições de ensino superior.

Agradecemos antecipadamente a atenção dis
pensada por essa delegacia.

Atenciosamente, - Luis Carlos Menge, Dire
tor-Presidente.

Campinas, 29 de maio de 1999.

Nº 23033.00133.1/99-16
OFICIO Nº9

Ao Exmº Sr. Secretário
Da Secretaria de Ensino Superior (SeSU)
Prof. Abflio Baeta

Vimos pela presente, encaminhar junto a essa
Secretaria o processo solicitando abertura do Curso
de Enfermagem com habilitação em Saúde Pública,
no Município de Campinas - SP. .

Informamos qU'3 procuramos atender rigorosa
mente a solicitação do Ministério quanto à qualifica
ção do seu corpo docente, do seu quadro dirigente e
as demais exigências relacionadas, com o propósito
de manter uma alta qualidade de ensino.

Esperamos termos cumprido as exigências,
quanto à abertura de instituições de ensino superior.

Agradecemos antecipadamente a atenção dis
pensada por essa delegacia.

Atenciosamente, - Luis Carlos Menge, Dire
tor-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES NO 1.001, DE 1999
(Do Deputado Dr. Hélio)

Solicita informações ao Ministro da
Saúde sobre a liberação do produto "va
somax" para comercialização.
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Senhor Presidente,
Requeiro aV. Exa com base no art. 50 da Consti

tuição Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor
mações ao Ministro da Saúde,no sentido de esclare
cer esta Casa quanto:

1) Quando o "vasomax" foi liberado para uso co
merciai?

2) Quais são os seus controles, inconvenientes
e efeitos colaterais? Qual a droga ativa?

3) Existe teste de segurança no Brasil ou no
.pais de origem?

4) Relatar outras informações pertinentes ao
uso da droga e possiveis efeitos adversos encontra
dos.

Justificação

Alguns medicamentos ao serem colocados no
mercado para consumo devem passar por uma rigo
rosa avaliação de sua eficiência quanto ao tratamento
a que se propõem.

Como o medicamento acima descrito se refere
ao uso que atinge um número grande de pessoas em
uma faixa etária sujeitos à doenças crôni·,
co-degenerativas como hipertensão arterial, cardio
patias ou portadores de arritmias cardiacas, que po
dem ter agravos devidos aos efeitos colateraisouad
versos da droga, cuja segurança deve ser adequada,
pois estes não podem exercer um caráter meramente
comercial.

É preciso que todos consumidores, Governo e
fabricantes tenham perfeita noção dos medicamentos
que colocam à venda no mercado nacional, já que, em
certos casos, pode existir efeitos ou estudos ainda não
concluidos, mesmo nos paises de origem da droga.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu-
tado Dr. Hélio, PDT - SP. '

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Na 1.002, DE 1999

(Do Sr. Deputado Antonio Palocci)

Solicita informações ao IIm~ Senhor
Secretário Esp.ecial,de Políticas Regiona
is sobre a obra Adutora do Oeste.

Senhor Presidente,
Matérias veiculadas pela imprensa na última se

mana têm levantado uma série de irregularidades no
processo de contratação da Construtora Ikal Ltda.
para a execução da obrada Adutora do Oeste em
Pernambuco, no ano de 1998.

Considerando as informações citadas acima,
requeiro a Vossa Excelência fundamentado no art.

50, § 212 da Constituição Federal e nos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que solicite ao Senhor Secretário Especial de Politi
cas Regionais, Ovfdio Antônio de Ângelis os seguin
tes esclarecimentos:

1) quais as razões da dispensa de lici
tação para a obra em 1998;

2) cópia da execução do cronograma
físico e financeiro da obra;

3) estágio atual da obra, previsão de
sua conclusão;

4) razões da inexigibilidade das certi
dões negativas de débitos da empresa lI<al
com a União.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Antonio Palocci.

REQUERiMENTO DE INFORMACÃO
NR 1.003, DE ''i999 ~

(Do Deputado Milton Temer)

Solicita informmçõ'ês ao Senhor rJli
nistro da Previdência e Assistência Social
sobre a atuação de fundos de Pensão.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no § 212 do art. 50 da Constitui

ção Federal, e no inciso I do art. 115 do Regimento
Interno daCâmara dos Deputados, solicito a V. Exa seja
encaminhado ao, Senhor Ministro da Previdência e
Assistência Social o seguinte pedido de informações:

a) quais os fundos de pensão que fo
ram fiscalizados pela Secretaria de Previ
dência Complementar em 1998 e 1999?

b) quais foram os resultados destas
fiscalizações e quais as irregularidades apu
radas em cada um deles?

c) quais os fundos de pensão que pos
suem algum tipo de pendência junto à Se
cretaria de'Previdência Privada, relativa ao
não cumprimento de normas ou de determi
nações?

d) quais os fundos de pensão que não
estão cumprindo à risca as coberturas das
provisões técnicas?

e) qual a programação prevista para
que cada um desses fundos prol1Jova a ade
quação exigida nas normas?'

1) quais os fundos de pensão que pos
suem participações em empresas acima do
limite permitido?

g) quais as providências determinadas
pela Secretaria de Previdência Complemen-
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tar para que se desfaçam dos excessos de
participações?

h} quais os fundos de pensão que
prestam serviços de saúde privada aos seus
associados?

I} a legislação ~m vigor permite que os
fundos de pensão prossigam oferecendo
planos de saúde aos seus associados?

j} se não permite, como os fundos de
pensão farão a transferência dos serviços
de saúde a outras empresas?

k} há alguma programação para que
isso seja feito?

I} qual vai ser o critério para transfe
rência desses serviços e para a escolha da
empresa que irá recebê-los?

m} quais as limitações previstas na le
gislação para que um fundo de pensão ven
da planos previdenciários e planos de saúde
aos seus associados?

n} pode um fundo de pensão vender
mais planos de saúde do que planos de pre
vidência?

o} há algum fundo de pensão nessa si
tuação? Quais?

p} os fundos de pensão que prestam
serviços de saúde privada terão que se sub
meter às normas da Superintendência de
Seguros Privados ou do Ministério da Saú
de?

q} é necessária alguma autorização
especial para que os fundos de pensão con
tinuem a prestar serviços de saúde privada?
Onde terão que obter essa autorização e
quais as condições que devem ser observa
das nesse caso?

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Deputado Milton Temer.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N21.004, DE 1999

(Do Sr. Ary Kara)

Solicita informações ao Exmll Sr. Mi
nistro da Fazenda a respeito da liberação
de recursos pela Gerência de ComunIca
ção Social da Caixa Econômica Federal.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2l!, da Constitui
ção Federal, e nos arts, 24, inciso V e § 2l!, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, requeiro a V. EX-, ouvida a
Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda,
o seguinte pedido de informações:

a} Informar quais os critérios institucionais que
são utilizados pela Caixa Econômica Federal na libe
ração de recursos que é feita pela sua Gerência de
Comunicação Social;

b} Relacionar, também, quais os municípios que
receberam recursos daquela Gerência de Comunica
ção Social desde 1994 até a presente data, discrimi
nando as respectivas datas, finalidades e valores de
cada liberação de recursos realizada.

Justificação

Diante de informações que obtivemos junto à
Gerência de Comunicação Social da Caixa Econômi
ca Federal, ficamos- sabendo que aquele departa
mento tem feito diversas liberações de recursos para
diversos municípios brasileiros, alegando ser uma
verba de divulgação institucional da Caixa, que tem
como finalidade patrocinar eventos culturais e espor
tivos em algumas cidades do País, que possam bem
divulgar a imagem institucional" da empresa junto à
comunidade local.

Na qualidade de representante do povo do Esta
do de São Paulo na Câmara dos Deputados, solicita
mos àquela Gerência a disponibilização de alguns re
cursos que seriam destinados a eventos culturais em
Municípios do Estado de São Paulo, que, por sua vez,
se enquadravam perfeitamente dentro das exigênci
as feitas pela Caixa Econômica Federal no tocante à
finalidade e importância dos eventos a serem realiza
dos. Para nossa surpresa e indignação, tivemos nos
sa solicitação negada sob o argumento de que as ver
bas existentes para o ano de 1999 já haviam se esgo
tado, não havendo mais qualquer possibilidade de li
beração no corrente ano.

Ora, causa-nos muita estranheza o fato de que
uma empresa pública, como é a Caixa Econômica Fe
deral, não tenha critérios muito bem definidos, além
da devida transparência, para liberação de recursos
institucionais junto a cidades e eventos esportivos ou
culturais que se realizam no Brasil afora. Entendemos
que a verba mencionada possa estar relacionada à
divulgação institucional da própria CEF, servindo de
apoio ao marketing que é realizado junto ao seu pú
blico, porém não se trata de uma empresa privada
qualquer onde este tipo de divulgação não" eXlyc
prestação de contas junto à comunidade e ao Con
gresso Nacional.

A falta de organização e de eritérios claros para
a liberação destes recursos somente nos leva a acre
ditar que não há uma política séria de divulgação ins
titucional daquele órgão. De modo, não se pode com
preender como um determinado estado ou alguns
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Justificação

O projeto visa a regulamentação dos pagamen
tos relativos à contraprestação do trabalho e a benefí
cios previdenciários feitos por empregadores priva
dos ou entidades públicas.,

Generalizou-se na atualidade a prática de paga
mentos de remuneração, proventos e benefícios pre
videnciários, tanto pelos órgãos públicos quanto pe
las entidades privadas, mediante depósito em conta
corrente bancária.

Ocorre que presentemente a manutenção de
conta bancária e a sua movimentação implicam em
dispêndios para os correntistas. Todos os bancos
passaram a cobrar tarifas pelos serviços que prestam
e a CPMF, revigorada e majorada pela Emenda
Constitucional n2 21, voltará a ser cobrada, inclusive
sobre os saques bancários dos créditos estipendiais.

Constitui norma elementar de direito competir
ao devedor as despesas com o pagamento e quita
ção, conforme dispõe o art. 946 do Código Civil. .

Se assim ocorre no direito privado, com maior
razão não se justifica que os trabalhadores, públicos
ou privados, arquem com custos para o recebimento
da contraprestação dos serviços prestados. Tais en
cargos se constituem, na verdade, redução salarial,
expressamente vedada pelos arts. 72, VI e 37, XV da
Constituição Federal.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999.- Anto
nio Carlos Biscaia.
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municípios do Brasil são escolhidos para serem con- O Congresso Nacional decreta:
templados ou agraciados com a liberação destes re- Art. 12 Constituem encargos do empregador,
cursos. pessoa física ou juríc!ica, ou da entidade pagadora de

Assim, dia.nte de total ausência de explicações direito público ou privado, as despesas decorrentes
convincentes por palie daquela Gerência de Comuni- do pagamento e·recebimento da remuneração do tra-
cação Social, solicitamos o vosso empenho no senti- balho e de benefícios previdenciários, entre os quais
do de indagar ao Sr. Presidente da Caixa Econômica salários, vencimentos, subsídios, soldos, proventos,
Federal as informações que ora requeremos. comissões, percentagens, diárias, abonos, indeniza-

Desta forma, acreditamos poder conhecer mais ções, gratificações e adicionais.
detalhadamente quais os critérios utilizados para as Art. 2Q Quando o pagamento se fizer mediante
liberações de recursos que são geridos pela Gerência depósito em conta corrente bancária, a pessoa ou en-
de Comunicação Social da Caixa Econômica Federal, tidade pagadora deverá também depositar na conta
propiciando ofl3recer à sociedade brasileira, e em es- corrente do credor o numerário necessário ao atendi-
pecial ao povo do Estado de São Paulo, a transparên- mento das despesas relativas ao CPMF incidente so-
cia que o assunto exige, evitando doravante que bre a movimentação do pagamento efetuado e da ta-
ocorram possíveis discrimfnações ou indevidos favo- rifa cobrada pela instituição bancária, relativa à ma-
recimentos com a utilização de recursos que podem, nutenção da conta corrente, além de outros tributos,
em última análise, ser considerados recursos públi- encargos ou tarifas incidentes ou que venham a inci-
coso dir sobre a movimentação do pagamento em questão.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - Deputado Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
Ary Kara. blicação.

REQUERIMENTO Na ,DE 1999
(Do Sr. Oliveira Filho)

Requer ao Excelentíssimo Presiden
te da Câmara dos Deputados, que no dia
8 de julho, quinta-feira, seja'· realizada
Sessão Solene em comemoração aos 21
anos da Igreja Universal do Reino de
Deus, que ocorrerá dia 9 do mesmo mês.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 68 do Regimento InternQ, re

queiro à Vossa Excelência que seja realizada no dia 8
de julho, quinta~feira, Sessão Solene em comemora
ção ao aniversário da Igreja Universal do Reino de
Deus, que no dia 9 do mesmo mês completará 21
anos.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Olivei
ra Filho, Deputado Federal - Odelmo Leão - Uder
do PTB - Werner Vanderer - PFL - PR - Carlos
Melles - PFL - MG - Antônio Palocci - PT - SP 
Mario Negromonte - PSDB - BA - José de Abreu 
PSDB - SP - Paulo Feijó - PFL - RJ.

PROJETO DE LEI N2 1.134199
(Do Sr. Deputado Antonio Carlos Biscaia)

Dispõe sobre a efetivação de paga
mentos e recebimentos da remuneração
do trabalho e dos benefícios previdenciá
rios efetuados mediante depósito bancá
rio, por pessoa física ou jurídica, de direi
to público ou privado.
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REQUERIMENTO N2 ., DE 1999
(Do Sr. Oliveira Filho)

Requer ao Excelentíssimo PresIden
te da Câmara dos Deputados, que no dia
8 de julho, quinta-feira, seja realizada
Sessão Solene em comemoração aos 21
anos da Igreja Universal do Reino de
Deus, que ocorrerá dia 9 do mesmo mês.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, re

queiro à Vossa Excelência que seja realizada no dia 8
de julho, quinta-feira, Sessão Solene em comemora
ção ao aniversário da Igreja Universal do Reino de
Deus, que no dia 9 do mesmo mês completará 21
anos.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Olivei
ra Filho, Deputado Federal - Odelmo Leão - Líder
do PTB - Werner Vanderer - PFL - PR - Carlos
Melles - PFL - MG - Antônio Palocci - PT - SP 
Mario Negromonte - PSDB - BA - José de Abreu 
PSDB - SP - Paulo Feij6 - PFL - RJ.

PROJETO DE LEI N2 1.134/99
(Do Sr. Deputado Antonio Carlos Biscaia)

Dispõe sobre a efetivação de paga
mentos e recebimentos da remuneração
do trabalho e dos benefícios previdenciá
rios efetuados mediante dep6slto bancá-'
rio, por pessoa física ou jurídica, de direi
to público ou privado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Constituem encargos do empregador,

pessoa física ou jurídica, ou da entidade pagadora de
direito público ou privado, as despesas decorrentes
do pagamento e recebimento da remuneração do tra
balho e de benefícios previdenciários, entre os quais
salários, vencimentos, subsídios, soldos, proventos,
comissões, percentagens, diárias, abonos, indeniza
ções, gratificações e adicionais.

Art. 22 Quando o pagamento se fizer mediante
depósito em conta corrente bancária, a pessoa ou en
tidade pagadora deverá também depositar na conta
corrente do credor o numerário necessário ao atendi
mento das despesas relativas ao CPMF incidente so
bre a movimentação do pagamento efetuado e da ta
rifa cobrada pela instituição bancária, relativa à ma
nutenção da conta corrente, além de outros tributos,
encargos ou tarifas incidentes ou que venham a inci
dir sobre.a movimentação do pagamento em questão.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O projeto visa a regulamentação dos pagamen
tos relativos à contraprestação do trabalho e a benefí
cios previdenciários feitos por empregadores priva
dos ou entidades públicas.

Generalizou-se na atualidade a prática de paga
mentos de remuneração, proventos e benefícios pre
videnciários, tanto pelos órgãos públicos quanto pe
las entidades privadas, mediante depósito em conta
corrente bancária. .

Ocorre que presentemente a manutenção de
conta bancária e a sua movimentação implicam em
dispêndios para os correntistas. Todos os bancos
passaram a cobrar tarifas pelos serviços que prestam
e a CPMF, revigorada e majorada pela Emenda
Constitucional n2 21, voltará a ser cobrada, inclusive
sobre os saques bancários dos créditos estipendiais.

Constitui norma elementar de direito competir
ao devedor as despesas com o pagamento e quita
ção, conforme dispõe o art. 946 do Código Civil.

Se assim ocorre no direito privado, com maior
razão não se justifica que os trabalhadores, públicos
ou privados, arquem com custos para o recebimento
da contraprestação dos serviços prestados. Tais en
cargos se constituem, na verdade, redução salarial,
expressamente vedada pelos arts. 72, VI e 37, XV da
Constituição Federal.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999.- Anto
nio Carlos Biscaia.

PROJETO DE LEI N!21.135, DE 1999
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Acrescenta-se parágrafo primeiro
ao art. 280 da Lei Federal n2 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 - Fica acrescentado parágrafo primeiro

ao art. 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, com a seguinte redação:

"Art. 280 ..
1- .
11- .
111- ..
IV - : ..
§ - Nos autos &. mfl'l:lcões, cometidas

em vias públicas com ve\<jcldades máximas
de 60 quilômetros por hora, deverá, obriga
toriamente, constar a assinatura do infrator,
ou na impossibilidade de flagrante, a assina
tura de duas testemunhas."
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Art. 22 - Esta lei entra em vigor da data de sua
publicação

Art. 3Q
- Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

Justificação

A implantação do novo Código de Trânsito Bra
sileiro provocou muita polêmica entre motoristas e
autoridades da área. Mas é inegável que seu adven
to, obriga nosso motorista a reeducar-se, abandonan
do práticas irresponsáveis, como o abuso da veloci
dade, as ultrapassagens perigosas e tantas outras
manobras criminosas que a cada dia ceifam vidas em
nossas estradas.

Entretanto, o legislador não foi perfeito, nem po
deria sê-lo, quando da elaboração da novíssima lei de
trânsito. Essas falhas, com o passar do tempo, come
çam a ser cuidadosamente corrigidas. É natural que
assim ocorra.

A presente proposta visa reparar uma distorção
verificada no processo de fiscalização do trânsito nas
zonas urbanas de nossa cidade. Em praticamente to
das as grandes e médias cidades do país, principal
mente naquelas onde o serviço de fiscalização está
sendo realizado pelos chamados "azuizinhos", tem
causado muita polêmica o fato de multas serem apli
cadas sem que seja lavrado o flagrante. Chega-se ao
absurdo, de multas por avançar o sinal vermelho ou
infrações similares, serem enviadas para a residência
do motorista, sem que o mesmo tenha sido abordado
no ato da infração.

Não tem razoabilidade alguma a aplicação de
multas em perímetro urbano sem que haja a aborda
gem do suposto infrator. É inaceitável que o fiscal de
trânsito aplique a multa escondido pelo anonimato.
Tal procedimento, gera, inclusive, a suspeita da falsi
dade do ato infracionário

Pretendendo corrigir um equívoco procedimen
tal da autoridade de trânsito, resguardando, inclusive
sua credibilidade e garantindo ao cidadão o mínimo
de direito de defesa, é que rogo pela aprovação desta
proposta.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-L1der da
Bancada - PDT.

PROJETO DE LEI N21.136199
(Do Sr. Pompeu de Mattos)

Vincula a percepção do Seguro De
semprego, por parte do trabalhador de
sempregado, à prestação de serviços co-
munitários. '

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Para beneficiar-se do Programa de Segu

ro-Desemprego, previsto no inciso li, do art. 7Q
, da

Constituição Federal e regulado pela Lei Federal n2

7.998, de 11 de fevereiro de 1990, o trabalhador de
sempregado deverá prestar serviços comunitários.

§ 12 As atividades comunitárias de que trata o
caput deste artigo serão definidas por convênio a ser
firmado entre o Ministério do Trabalho e prefeituras
elou entidades de assistência social, sem fins lucrati
vos.

§ 22 O programa de atividades a ser realizado
pelo trabalhador desempregado durante o período de
gozo do benefício de seguro-desemprego não poderá
exceder a meio expediente diário.

Art. 22 A prefeitura municipal ou entidade conve
niada com o Ministério do Trabalho deverá fornecer
atestado de freqüência do trabalhador designado à
prestação de serviços em sua instituição.

Art. 3ll O pagamento do benefício do segu
ro-desemprego será suspenso na seguintes situa
ções:

1-pela recusa, por parte do trabalhador desem
pregado, de prestar serviços comunitários;

li - por descumprimento da carga horária de
serviços comunitários, sem justificativa legal.

Parágrafo Único. Fica sumariamente excluído
do Programa de Seguro-Desemprego, por um perío
do de cinco anos, o trabalhador desempregado que ti
ver apresentado desempenho insatisfatório no exer
cício das atividades comunitárias ou abandonado as
funções antes do término designado.

Art. 42 As exigências previstas nesta lei, para
obtenção de seguro-desemprego, não dispensam o
trabalhador desempregado do cumprimento do dis
posto na Lei Federal nll 7.998, de 11 de fevereiro de
1990, dos arts. 22 a 92

Art'. 52 Caberá ao Poder Executivo regulamentar
a prestação de serviços e estabelecer critérios para
assinaturas de convênios com prefeituras eentidades
de assistência social, sem fins lucrativos, previstos
nesta lei.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. ?!l Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição Federal, em seu capítulo 11, que
trata dos direitos sociais, prevê logo no seu início, em
seu art. ?!l, o benefício do seguro-desemprego, em
casos de desemprego involuntário. Já a Lei Federal
nll 7.998, de 11 de fevereiro de 1990, estabeleceu as
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regras para obtenção do mesmo. Entretanto, parece
ser consenso que o programa de seguro-desemprego
sofreu algumas distorções no decorrer do tempo. Fre
qüentemente, são noticiados casos de fraude, onde
pessoas e empresas forjam um processo de demis
são para obtenção do benefício. Ou seja, o funcioná
rio continua trabalhando e recebendo da empresa e
do Governo.

Outra crítica referente ao tema é (, desperdício da
oportunidade de reciclagem do trabalhador desemprega
do. Durante o gozo do seguro-desemprego, o tra
balhador não é incluído em programa d~ aprimora
mento algum, visando reintroduzí-Io no mercado de
trabalho com mais capacitação.

A presente proposta pretende não apenas evitar
que o trabalhador receba o seguro enquanto estiver
trabalhando, como também, engajá-lo em atividades
que contribuirão para sua qualificação e experiência.

Desnecessário faz-se dissertar sobre os benefí
cios do serviços comunitários para a localidade que
deles beneficia-se. São inúmeros os programas socia
is desenvolvidos por prefeituras e entidades assistên
cias que receberão de braços abertos novos voluntári
os. A medida, posta em prática, vai gerar uma deman
da de mão-de-obra em cada município, capaz de ala
vancar qualquer atividade de cunho social existente.

Outrossim, a carga horária prevista na lei não
será obstáculo ao trabalhador desempregado prosse
guir na sua peregrinação em busca de um novo em
prego.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada - PDT.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.005, DE 1999

(Do Sr. Deputado Eduardo Campos)

Solicita informações ao Senhor Se
cretário do Tesouro Nacional, do Ministé
rio da Fazenda, a respeito dos financia
mentos concedidos pela União nos ter
mos da Medida Provisória n2 1.773 (Ban
cos Estaduais)

Senhor Presidente,
No âmbito do Programa de Ajuste Fiscal dos

Estados e Municípios, o Governo Federal publicou a
Medida Provisória n2 1.773, em 1996 estabelecendo
mecanismos objetivando incentivar a redução da pre
sença do setor público estadual na atividade financei
ra bancária.

Essa MP autorizava a União, a seu exclusivo
critério, conceder financiamentos aos estados para a

extinção ou transformação de suas instituições finan
ceiras, bem como os ajustes ~'réviou necessários.

Ocorre que as administraçõesl que assumiram
os governos estaduais em 1905, em sua maioria en
contraram seus Bancos ou Instituiqões Financeiras.
bastante deficitários, em aeco ·rênci.a de má adminis·'
tração de gestões passadas, notadamente nos perío
dos autoritários

Desta forma, os govern)s do período 1995 
1998 tiveram mais esse ônuB financeiro e político,
pois foram obrigados a assumir financiamentos ele··
vados durante seus períodos ·de gestão, para cober
tura de déficits de suas instituições ';inanceiras, origi
nados em governos anteriorees, e <~ujos estabeleci·
mentos foram posteriormente privatizados ou extin
tos.

Tais financiamentos elevaram bastante o com·
prometimento de endividamento dos; estados, inclusi·
ve, pelas atuais regras para contratação de novos fi·
nanciamentos e/ou empréstirr·os, d'3finidos pela Re
solução n2 78, do Senado Fecleral, a maioria desses
estados estão impossibilitados de contratar novas
operações de crédito.

Para conhecermos e disGutirm )s nesta Casa os
efeitos desses financiamentoB na Gapacidade atua!
de endividamento dos estadoH, requeremos a Vosss!
Excelência, com base no art. W, § 2º da Constituição
Federal, combinado com os alts. 115 e 116 do Regi·
menta Interno da Câmara dos Deputados, que sejam
solicitadas ao Senhor SecreU.rio do Tesouro Nacio"
nal, as seguintes informações'

1) Qual o mont:mte financiado a cada
estado, a data do contrato e o valor e data
das respectivas Iiberaçõe s, a preços da
época, bem como as condições pactuadas;

2) Quais as instituições financeiras e c'
estado correspondente que foram objeto
dos financiamentos;

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - De
putado Eduardo Campos.

REQUERIMENTO DE INFOF1MAÇÕES
N2 1.006, DE 1999

(Do Sr. Deputado Eduardo Campos)

Solicita informaçõf*; ao Excelentís"
simo Sr. Ministro da J",!;tiça Renan Ca"
Iheiros sobre as Empresas de VlgilânciSi
no Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no art.

50, § 22 da Constituição Fedel ai, combinado com os;
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arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Justiça, as- seguintes informações:

1Q Quais as empresas de vigilância cadastradas
no Brasil.

22 Qual a data do registro junto ao Ministério elou
Polícia Federal de cada uma das empresas citadas.

32 Qual acomposição acionária de cada empresa.
42 Qual o número de vigilantes que cada uma

está autorizada a contratar.
52 Quantos estão efetivamente contratados por

cada empresa.
62 Em que unidades da Federação estão lota

dos esses vigilantes.
7º Quantos desses vigilantes estão autorizados a

utilizararmamento, qual otipo equantitativo por estado.
S!! qual fiscalização a que essas empresas es

tão sujeitas..
9!! Qual a legislação que rege tais empresas e

sua fiscalização.
102 Quantas empresas já foram descredencia

das por não cumprimento da legislação em vigor.
11!! Qual o treinamento que a legislação obriga

a que seja submetido o vigilante portador de arma, e
qual o controle de qualidade exercido sobre esse trei
namento por parte do Ministério ou Polícia Federal.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Eduardo Campos, PSB - PE.

PROJETO DE LEI N2 1.137, DE 1999
(Do Sr. lédio Rosa)

Dispõe sobre o tempo máximo de
espera atendimento na rede bancária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Ficam as agências bancárias de todo o

País obrigadas a colocar à disposição dos usuários
pessoal suficiente, no setor de Caixas, para que o
atendimento seja efetivado no tempo máximo estabe
lecido no art. 22 desta lei.

Art. 22 Para efeitos desta lei, entende-se como
tempo máximo para atendimento:

I - até 30 (trinta) minutos em dias normais;
11- até 45 (quarenta e cinco)minutos em véspe

ra ou após feriados prolol)gados, nos.dias de paga
mento dos funcionários pÚblicos municipais, estadua
is e federais, de vencimentos de contas de concessio
nárias de serviços públicos e de recebimento de tribu
tos municipais, estaduais e federais.

§ 1!! Os bancos ou suas entidades representati
vas informarão ao órgão encarregado de fazer cum
prir esta lei as datas mencionadas no inciso 11 deste
art. 22•

§ 29 O tempo máximo de atendimento referido
nos incisos Ie 11 leva em consideração o fornecimento
·normal dos serviços essenciais à manutenção do rit
mo normal das atividades bancárias, taiS como ener
gia, telefonia e transmissão de dados.

Art. 3!! As agências bancárias têm o prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da publicação desta
lei, para adaptarem-se as suas disposições.

Art. 49 O não cumprimento das disposições des
ta lei sujeitará o infrator às seguintes punições:

I - advertência;
11 - multa de 200 (duzentas) UFIR (Unidades

Fiscais de Referência);
11I - multa de 400 (quatrocentas) UFIR (Unida

des Fiscais de Referência);
IV - suspensão do Alvará de Funcionamento,

após a 5ª (quinta) reincidênoia.
Art. 52 As denúncias feitas no âmbito dos muni

cípios, devidamente comprova~s, deverão ser enca
minhadas ao PROCON - Programa de Defesa do
Consumidor, órgão municipal encarregado de zelar
pelo cumprimento desta lei, concedendo-se direito de
defesa ao Banco denunciado.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Buscamos inspiração na conhecida "Lei da Fila"
promulgada no município de Cabo Frio - RJ, para ela
borarmos esta proposta que objetiva defender os in
teresses de milhares de brasileiros usuários dos ser
viços bancários em todo o País.

Como todos sabemos o tempo de espera nas
agências bancárias para atendimento nos caixas,
com raras exceções, é excessivamente demorado e
trata-se de um desrespeito ao usuário que é obrigado
a esperar por longos períodos até que se realize o
atendimento.

As longas filas já fazem parte do cotidiano nos
grandes bancos, penalizando, principalmente os
mais humildes, que precisam ir aos estabelecimentos
bancários para efetuarem pagamentos, receberem
seus vencimentos, aposentadoria etc.

O Sb•...,. _ '"'ncário, apesar de ser na maior parte
privado, é autorizado a funcionar e fiscalizado pelo
Poder Público, que realiza esta ação por intermédio
do Banco Central do Brasil. Assim, os serviços bancá
rios são, em essência, de "natureza pública", e devem
prestar bons serviços à sociedade em troca dos lu
cros que auferem em suas atividades.

Nossa proposta, longe de querer ditar regras e
interferir na administração e gerência de empresas
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privadas, deseja, isto sim, defender e proteger os di
reitos dos usuários dos serviços bancários no que se
refere a um atendimento digno num tempo razoável,
respeitando os direitos a eles concedidos pelo Código
de Defesa do Consumidor e por nossa Constituição.

Contamos com o apoio dos nobres pares para
aprovação deste projeto de lei que estende aos con
sumidores de todo o País os benefícios das leis muni
cipais bem sucedidas nos municípios de Porto Alegre
- RS e Cabo Frio - RJ.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado lédio Rosa.

INDICAÇÃO NII 314, DE 1999
(Do Sr. Edinho Araújo)

Sugere a tomada de medidas relati
va à adoção de um Plano Nacional de er
radicação das doenças fltossanitárlas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura,
A agricultura é uma atividade fortemente susce

tível a pragas e doenças cujo combate representa
hoje o maior item na composição dos custos de pro
dução, exportação e geração de importantes divisas
para o nosso País. A aplicação de defensivos para o
combate dessas pragas agride, como todos sabe
mos, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores.
Assim como a agricultura, a pecuária também é outra
atividade que amarga os prejuízos da desídia das po
líticas governamentais passadas. Basta verificarmos
os bilhões de dólares que poderiam ser gerados da
exportação de carnes para os grandes mercados dos
Estados Unidos e Europa, e que não são pela ausên
cia de uma política governamental que produza defi
nitivamente o controle e a proteção sanitária da agri
cultura e pecuária.

Especialmente em relação à citricultura, pode·
mos citar o exemplo da perigosa doença conhecida
na África e no sudeste da Ásia com o nome de gree
ning e cuja cura ainda não se conhece. Ecomo V. EX
bem pode ter observado em seus regressos ao Pais,
nossos portos e aeroportos, nossas fronteiras e al
fândegas não se encontram organizadas para proce
der a um controle fitossanitário capaz de Impedir a in
trodução de plantas ou frutos portadores do greenlng
e de outras pragas capazes de produzir uma tragédia
econômica e social no setor citrícola. O Brasil é atual
mente o maior produtor de laranja do mundo com cer
ca de 32% de toda laranja produzida no planeta. É o
maiorexportadorde suco de lar~nja concentrado com
cerca de 1.200.000 toneladas em 1997. E como bem
V. Exa pôde observar nestes números, um débâcle
no setor citrícola, por menor que pOSS'Ol ser, implica

em pesadas perdas de postos de trabalho e divisas
para o País.

E considerando os enormes prejuízos que o
, Brasil, um país de forte vocação agrícola, já vem as
sumindo em virtude da não-adoção de um controle rí
gido das pragas e doenças que assolam as ativida
des agropecuárias indicamos a adoção das seguintes,
medidas:

1) Intensificação dos esforços no controle de
materiais capazes de introduzir pragas e doenças,
por parte das autoridades alfandegárias e por meio
de convênios entre os Ministérios daAgricultura, Saú
de, Transportes e da Aeronáutica.

2) Adoção de um Plano Nacional de Erradica
ção das Doenças Fitossanitárias visando a quebra
das barreiras sanitárias impostas pelos países hege
,mônicos para barrar a entrada de commodities pro
duzidos em áreas sem rlgido controle sanitário.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Edinho Ara.:ijo.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Edinho Araújo)

Requer o envio de Indicação ao MI
nistério da Agricultura, relativa a adoção
de um Plano Nacional de Erradicação
das Doenças Fltossanltárias.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 113, inciso I e § 111 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ExA seja encaminha ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a adoção sistemática de
medidas que objetivem a erradicação das doenças fi
tossanitárias agressoras das culturas cítricas.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Edinho Ara.:ijo.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1I 1.007199

(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Solicito informações ao Senhor Mi
nistro do Esporte e Turismo referentes à
liberação de verba para a construção de
ginásio pollesportlvo no Município de
Erechim - RS, no exercício do Orçamen
to de 1998.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Senhor Ministro do Esporte
e Turismo o seguinte pedido de informações:



Justificação

Embora se possa alegar que o' artigo 52 é cláu
sula pétrea da Constituição Federal, insuscetível de
modificação, temos de nos ater, antes de mais nada,
ao parágrafo único, do artigo 12, do Titulo "Dos Princí
pios Fundamentais" de nossa Lei Màgna que estabe-
lece: .

"Todo poder emana do'povo, que oexer
ce por meio de representarít~s' ~Ieitos ou dire
tamente, nos termos desta Constituição". .

Um dos objetivos fundamentais dé;l. República Fe
derativa do Brasil, expresso no Inciso 1, do artigo 32,
também no Título "Dos Princípios Fundamentais" é:

"Construir uma SOCIEDADE livre, JUSTA e so
lidária".

Baseado nesses princípios fundamentais como
representante eleito do povo e, principalmente en
dossando a manifestação de sua von,tade, evidencia
da em constante clamor público, proponho a presente
emenda, instituindo a pena de privação perpétua da
liberdade, com imposição de trabalho obrigatório.

O povo reclama a instituição dessa pena para
poder viver numa sociedade justa; a dignirjade da
pessoa humana, um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil (art. 12,111), reclama uma presen
ça mais forte e ativa do Poder Público, reprimindo e
segregando os indivíduos que, por seu comporta
mento agressivo, anti-social, cruel ,e desumano, não
podem fazer parte dessa sociedade que. deve ser li-
vre, JUSTA e solidária. .

O povo não suporta mais conviver com a impu
nidade dos que cometem crimes tão graves, que es
tão atentande çontra a dignidade de toda asocieda
de, que se vê acuada e sem forças para se defender,
porque uma cláusula, pretensamente, pétrea da
Constituição, dá mais valor aos direitos humanos dos
inadaptados a vida em sociedade do que aos dos que
convivem sadiamente e contribuem para o bem co
mum.

Ainda nos últimos dias, o "Movimento Paz e Jus
tiça IVes Ota", liderado pelo empresário Masataka
Ota, que teve seu filho, o garoto Ives Dta, barbara
mente seqüestrado e morto, apresentou abai
xo-assinado com mais de 2.500.000 assinaturas, pro
pugnando pela prisão perpétua para.os autores de
crimes hediondos.

PROPOSTA DE EME~DA À CONSTITUiÇÃO
N2 51 DE 1999

(Dos Srs. Luiz Antonio Fleury, Ricardo Noronha,
José Carlos Martinez, íris Simões e Zé índio)

Institui a pena de privação perpétua
da liberdade, com trabalho obrigatório.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do artigo 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte Emenda Consti
tucional:

Art. 12 O inciso XLVI, do artigo 52 da Constitui
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

XLVI - a lei regulará a individualização da pena
e adotará entre outras as seguintes:

a) privação da liberdade, que pode ser perpé-
tua, com trabalho obrigatório;

b) restrição da liberdade;
c) perda de bens;
d) multa;
e) prestação social alternativa;
f) suspensão ou interdição de direitos.
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No ano de 1997 apresentei emenda ao Orça- Art. 22 O inciso XLVI do art. 52 da Constituição
mento de 1998; beneficiando o Município de Erechim Federal passa a vigorar com a exclúsão da alínea "b",
no Estado do Rio Grande do Sul com a construção de renomeando-se as demais.
um Ginásio Poliesportivo, no valor de R$340.000,00 Art. 32 Esta emenda entra em vigor na data de
(trezentos e quarenta mil reais). Tal emenda foi apro- sua publicação.
vada e o seu trâmite teve início neste Ministério. Con
tudo, o município não logrou receber a verba então
aprovada.

Neste sentido, requeiro se esclareça:
a) a prefeitura enviou tempestivamente o proje

to ao Ministério?
b) o projeto enviado tinha completa a documen

tação?
c) era válida a documentação anexa ao projeto?
d) constavam as assinaturas necessárias para

o encaminhamento do projeto?
e) caso tenha havido, quais foram as irregulari

dades que impediram a liberação das verbas?
f) houve contato com a Prefeitura sobre a situa

ção do encaminhamento do projeto no Ministério?
g) acaso a Prefeitura deixou de cumprir algum

prazo ou determinação previamente comunicada
pelo Ministério?

h) quais os critérios utilizados pelo Ministério
naquele exercício para liberação das verbas orça
mentárias?

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Deputado
Waldomiro Fioravante.



3. Nos últimos dez anos qual o volume, ano a
ano, de empréstimos elou financie~.~ :os concedi
dos peJo BNDES para micro, peauená.'S '8 médias em
presas?
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O preâmbulo da Constituição Federal afirma ser suas atividades no Brasil, como foi o caso, por exem-
a meta do povo brasileiro: pio, da multinacional francesa Michelin, que recente-

"...assegurar o exercício dos direitos mente obteve financiamento da ordem de R$300 miO'
sociais e individuais a liberdade, a seguran- Ihões para a instalação de uma fábrica de pneus no
ça, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual. País.
dade e a justiça como valores supremos de Como os recursos geridos pelo BNDES são, em
uma sociedade fraterna..." grande parte, formados por verbas provenientes do

No caso em foco, os indivíduos que cometem Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e têm por ob-
crimes tão graves que possam ser apenados com a jetivo a geração de empregos e renda em benefício
prisão perpétua conforme'a lei penal estabelecer, es- do trabalhador, não se justifica o aporte de financia0'
tão na verdade impedindo a consecução do exercício mentos do BNDES para viabilizar a venda de esté;itais,
dos direitos sociais e individuais de nosso direito mais especialmente quando se sabe que todas as p'rivati-
primordial que é a salvaguarda da nossa vida e sani. zações havidas terminaram por provocar demissões
dade e a de nossos próximos. Estão atentando contra em massa de funcionários das estatais vendidas, ao
nossa segurança e nosso bem.estar. Estão fomen. tempo em que passaram a trazer de seus países de
tando a desigualdade e a injustiça porque, embora te. origem não apenas executivos, mas até mesmo en-
nham um comportamento anti.social, pretendem, ser canadores, eletricistas, contadores, engenheiros e
tratados com direitos iguais ao dos que convivem ho- arquitetos, entre outros profissionais.
nesta e harmoniosamente. Além disso, os financiamentos concedidos pelo

Não se pode alegar que, instituindo a prisão per· BNDES a grupos privados, seja para financiar a aqui-
pétua estamos infringindo o inciso mdo art. 511 da sição de estatais, seja para o desenvolvimento de
Ct;lnstituição Federal, porque proteger a sociedade, projetos de expansão, carecem de maior transparên-
segregando tais indivíduos não é infringir·lhes trata.. cia, sendo inclusive objeto de variadas denúncias, ra-
menta desumano; é proteger com humanidade a se- zão pela qual torna-se necessário a busca de maiores
gurança dos demais. Impor..lhes, trabalho obrigatório esclarecimentos por parte do Poder Legislativo, que
não é degradá..los nem dar·lhes tratamento desuma· tem como uma de suas prerrogativas a tarefa de fis-
no; é impor·lhes a obrigação e direito que cabe a to· calizar os atos do Poder Executivo.
dos - o do trabalho. Diante do exposto e com base no § 22 , do art.

Esse o sentido da Emenda Constitucional que 50, da Constituição Federal, combinado com os arts.
ora apresentamos. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos De-

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu· putados, requeiro a Vossa Excelência a expedição de
tado Luis Antonio Fleury, PTB - SP; Deputado José ofício ao Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado
Carlos Martinez, PTB - PR; Deputado Ricardo No- da Fazenda, solicitando resposta para as seguintes
rQ"ha, PMDB - DF; Deputado (ris Simões, PTB - perguntas:
PR; Deputado Zé ("dlo, PPB - SP. 1. Quais empresas, nacionais e estrangeiras,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES receberam nos últimos dez anos, financiamentos
NR 1.008199 elou empréstimos do BNDES para a aquisição de em-

Senhor Presidente, presas estatais, quanto cada uma recebeu e em qua-
Nos últimos anos, o Banco Nacional de Desen- is condições se deram tais empréstimos elou financiO'

volvimento Econômico e Social - BNDES - transfor. amentos?
mou-se numa poderosa agência econômica, movi- 2. Quais as cem maiores empresas, nacionais e
mentando grande volume ele recursos e transforman· estrangeiras, que receberam nos últimos dez anos,
do.se no principal financiador das empresas privadas empréstimos elou financiamentos do BNDES para
que adquirem antigas estatais. Diversos comprado- uma instalação no Brasil, sua expansão ou ampliação
res de estatais, inclusive estrangeiros, receberam do de suas atividades, quanto cada uma recebeu e quais
BNDES financiamentos que, em muitos casos, signifi· as condições de cada empréstimo elou financiamen-
caram até 500k dos valores pagos em troca das em. to?
presas adquiridas.

Outras empresas privadas, entre as quais tam
bém muitas estrangeiras, receberam do BNDES fi·
nanciamentos'para tocarem projetos de expansão de
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4. Qual o montante da dívida de empresas pri
vadas junto ao BNDES e quais as características dos
cem maiores devedores?

5. Existe alguma empresa estrangeira em débi
to com o BNDES? Se existe, qual o montante desses
débitos?

6. Qual a quantidade de recursos repassados
pelo BNDES para estados e municípios nos anos de
1994,1995,1996,1997,1998 e 1999, quais os esta
dos e municípios contemplados e quanto cada um re
cebeu a título de empréstimos elou financiamentos?

7. Qual a quantidade de recursos repassados
pelo BNDES nos anos de 1994, 1995, 1996 e 1997,
para a execução de programas sociais? Que progra
mas foram contemplados e em quais estados estão
sendo ou foram executados?

8. Qual a quantidade de recursos repassados
pelo BNDES à empresas estatais nos anos de 1994,
1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, quais as empresas
beneficiadas e a que se destinavam tais recursos?

9. Qual o montante de recursos concedidos pelo
BNDES e BNDESpar para financiar a privatização de
empresas estatais de telefonia, de eletricidade, de si
derurgia e de mineração, quais empresas foram con
templadas com tais financiamentos e quais as condi
ções de cada um deles?

Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, 9 de
junho de 1999. - Haroldo Lima, Deputado Federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 52, DE 1999

(Do Sr. Deputado Airton Cascavel e outros)

Modifica o inciso XVII do art. 49 e o
art. 67 do Ato das Disposições Constit'u
cionais transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, nos termos do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a se
guinte emenda ao texto constitucional:

Art. 12 O inciso XVII do art. 49 passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

(...)
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou

concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares, e a demarcação de
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios com
área superior a dez mil hectares.

Art. 22 O art. 67 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 67. As demarcações de terras indígenas já
homologadas na data da promulgação da emenda
modificativa ao inciso XVII do art. 49 da Constituição,
consideram-se ratificadas independentemente de ex
tensão.

Justificação

Muito se tem falado, com apoio em fatos por to
dos constatáveis, dos problemas causados pela de
marcação descriteriosa de terras indígenas, imple
mentada à revelia de situações jurídicas consolida
das e dos interesses dos estados-membros e da res
pectiva população não indígena. Há que se conside
rar neste sentido o fato de o Congresso Nacional e os
governos estaduais e municipais não participarem
das discussões para demarcação de terras indíge
nas, embora sejam partes legítimas no processo,
com direitos e interesses estratégicos em jogo.

Os governos estaduais são responsáveis por
mais de 90% de todos os investimentos em in
fra-estrutura nas comunidades indígenas. Isto de
monstra que demarcar, apenas, não resolve os pro
blemas dos índios, mesmo porque apenas 1% do or
çamento da Funai é efetivamente revertido em favor
dos índios.

O envolvimento do Congresso Nacional e, por
conseqüência, das representações estaduais, nas
discussões para demarcação de novas terras indíge
nas vai obrigar a elaboração de projetos de desenvol
vimento auto-sustentado, haja vista que até o mo
mento a Funai se revelou incompetente para dotar as
comunidades de projetos de auto-sustentação após
homologadas as reservas.

Note-se que, por todos os argumentos apresen
tados, o envolvimento do Congresso Nacional na
questão visa aprimorar os critérios de demarcação de
terras indígenas no Brasil e, ao mesmo tempo, asse
gurar aos índios a preservação dos seus direitos, de
sua cultura, hábitos e tradições, contemplando-os
com um projeto de desenvolvimento social e humano.
Buscando estabelecer um mecanismo que, sem me
noscabo dos direitos indígenas, proporcione um ins
trumento que minimize a lesividade de demarcações
indiscriminadamente realizadas, a presente proposta
inspira-se nos mesmos pressupostos que determina
ram a redação original do inciso XVII do art. 49, para
estender a aprovação do Congresso às demarcações
de terras indígenas que ultrapassem dez mil hecta
res.

Não se deseja a relativização do conceito de ter
ras tradicionalmente ocupados pelos índios, nem da
obrigação da União Federal de as demarcar, mas as
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demarcações indicadas passarão sob o crivo do Con
gresso, também ele adstrito aos termos constitucio
nais, para o fim de obrigar a União a aprimorar os cri
térios e ampliar as considerações que uma tal ativida
de requer.

Por outro lado, considerando a necessidade de
se consolidar a segurança jurídica e fundiária que dis
crimina das terras indígenas do estoque apropriáveJ
'para outras finalidades, impõe-se ratificar as demar
cações já homologadas quanto da promulgação da
emenda. Por isso, e considerando que o comando
original do art. 67 do Ato das Disposições Con~titucio

nais Transitór!as já esta superado, estabelece-se aí
dita ratificação.

Por estes motivos, espera-se a acolhida dos de
mais membros do Congresso Nacional à presente
proposta.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Airton Cascavel.

INDICAÇÃO Ne 315/99

Senhor Presidente,
Trago, com pesar, a esta Casa a notícia de mais

um crime de pistolagem na minha Alagoas. Nesta se
gunda, dia 7, por volta de 11 horas, em pleno dia e na
frente de testemunhas, foi assassinado a tiros de re
vólver, na estrada de acesso a União dos Palmares, o
Presidente da Câmara de Vereadores de São José
da Laje, José Pedro da Silva, mais conhecido como
Pedro Baixinho.

Trata-se de fazendeiro e Vereador em 22 man
dato, com 44 anos e pessoa de vasto relacionamento
na região, pelo que o crime trouxe profunda conster
nação à fam í1ia alagoana.

Senhor Presidente,
É possível que o crime tenha motivações

pessoais, como sugerem as primeiras investiga
ções, mas,' na verdade, tratando-se de político,
meu correligionário de Partido, o PMN, o fato cri
minoso denuncia a insegurança que macula o
Estado de Alagoas, palco de repetidos atos de
bandidagem explícita, sem que as autoridades
constituídas encontrem fórmula de dar cabo a
esse clima de intranqüilidade.

É urgente, pois, que se adotem medidas corajo
sas para banir de Alagoas o bandidismo, pelo que,
nos termos regimentais, requeiro à Mesa que encami
nhe Ofício ao Governador de Alagoas, Dr. Ronaldo
Lessa, ao Secretário de Segurança do Estado, Dr.
Edmilson de Oliveira Miranda, ao ,Procurador Geral
da Justiça, Dr. Lean Araújo, ao Presidente do Tribu
nal de Justiça, Desembargador Orlando Manso, aos

Juízes criminais de União dos Palmares e de São
José da Laje, denunciando a ocorrência fi exigindo a
prisão do assassino, já conhecido da Polícia, para
que se faça justiça.

Peço deferimento,
Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Deputado

João Caldas, PMN/AL.
Brasília, de junho de 1999.
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos do

art. 17, inciso I, alínea m, nomear Comissão
Especial para estudar os projetos relativos à se
gurança pública e apresentar propostas ao orça
mento da União, no sentido de viabilizar a execu
ção dos mesmos.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de
estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado João Leão,
PSDB/BA.

OFíCIO NQ 34/99-LP

Brasília, 8 de junho de 1999

ExmQSr.
Deputado Michel Temer
M.D. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Senhor Presidente,
Com cordiais cumprimentos, dirijo-me a vos

sa excelência, para requerer uma prorrogação de
seção para o dia 23 de agosto, onde homenagea
rei o CRER-VIP (Centro de Recuperação e Reabi
litação Vida Plena), pelos seus 19 anos de exis
tência.

Sendo o que se coloca no momento, certo de
contar com Vossa prestimosa colaboração, antecipo
meus agradecimentos e sinceros votos de estima e
consideração.

Atenciosamente, - Lincoln Portela, Deputado
Federal, PST/MG

REQUERIMENTO NS! 1/99 - GAB. 852

Senhor Presidente,
Requeiro, de conformidade com o art. 68 e

incisos do Regimento .Interno desta Casa, o é.lgen
damento de Sessão Solene em homenagem à Rá
dio FM - Esperança, de São Luís (MA), no dia 9 de
dezembro de 1999, quinta-feira, pela passagem
dos dez anos de bons serviços prestados ao povo
maranhense.

Nestes termos, peço deferimento.
Brasília, 9 de junho de 1999. - Costa Ferreira,

Deputado Federal, PFUMA.
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REQUERIMENTO N2 2/99 - GAB. 852

Senhor Presidente,
Requeiro, de conformidàde com o art. 68, e inci

sos, do Regimento Interno desta Casa, o agenda
mento de Sessão Solene em homenagem à Bíblia
Sagrada no dia 10 de dezembro de 1999, sexta-feira,
considerando que o Dia da Bíblia dá-se no dia 12, se
gundo domingo do referido mês.

Nestes termos, peço deferimento.
Brasília, 9 de junho de 1999. - Costa Ferreira,

Qeputado Federal, PFUMA.
O SR. SAULO PEDROSA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa a palavra.
O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na terceira votação
meu voto foi "sim".

O SR. ÁTILA liRA (PSDB - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
"sim".

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior acompanhei a bancada do
PSDB.

O SR. VICENTE ARRUDA (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,· na terceira vota
ção meu voto foi "sim", acompanhando a bancada do
PSDB.

O SR. CLÁUDiO CAJADO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na terceira vota
ção, acompanhando o partido, votei "sim".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem V.Exa

a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB ~ MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico aos Parlamentares do PSDB que neste instante
está em curso uma reunião no Espaço Cultural e a
presença de todos é absolutamente fundamental.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidênci?, que é ocupada
pelo Sr. Nelson Trad, 2Q Secretário.

O SR. FRANCISCO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. FRANCISCO COELHO (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na terceira vota
ção votei "sim".

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr.. Presidente, na votação
anterior votei "sim".

. O SR. NILO COELHO (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr; Presidente, na votação·anterior
votei "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei "sim".

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei "sim".

O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei "sim". .

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei "sim". ..,

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão do
orador.) _. Sr. Presidente, na· votação anterior votei
"sim".

O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem
revisão do orad.or.) - Sr. Presidente, para efeitos ad
ministrativos, quero registrar que na votação anterior
votei "sim"; .

O SR. RICARDO NORONHA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE· (Nélson Trad) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de comunicar i:f esta Casa, com satisfação,
que o Governo do Distrito Federal criou dois setores
muito importantes para a geração de empregos no
Distrito Federal: o Pólo JK, que garante a instalação
de trezentas novas empresas no Distrito Federal; e o
setor de revenda de automóveis usados, que garante
a geração de mais empregos para o nosso povo.

Parabéns ao Governo do Distrito Federal.
O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR; PRESIDENTE (Nélson Trad)· - Tem

V.Exa a palavra.
O SR. MÁRCIO BITTAR (PPS ~ AC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "sim".

O SR. BADU PICANÇO (PSDB - AP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com
a orientação do partido.



Junho de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 27045

o SR. RONALDO VASCONCELLOS Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.ExH a palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, queria comunicar a esta Casa que hoje, em
reunião histórica, a Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias aprovou importante
projeto, que tramita na Câmara Federal desde 1992,
criando o Sistema Nacional de Unidade de Conserva
ção.

Parabenizo o nosso Presidente, Deputado Flá
vio Derzi, o Relator, Deputado Fernando Gabeira, e
todos os Deputados que participaram dos debates e
da votação.

Esta Casa fica engrandecida no dia de hoje com
a votação do referido projeto.

Apelo à Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara para que vote rapidamente o projeto, a fim de
que possamos votá-lo ainda em junho no plenário da
Casa.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.Ex8 a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
comunicar que na semana passada estive na cidade
de Nova Califórnia, em Rondônia, próxima à divisa do
Estado de Rondônia com o Acre.

Deparei-me ali com uma triste situação: a saú
de, naquelas regiões, encontra-se em condições caó
ticas, uma vez que na cidade de Nova Califórnia se
quer há médicos para qualquer tipo de atendimento
às pessoas. Os pacientes têm de viajar até 350 quilô
metros para chegar a um local onde possam ser aten
didos por um médico.

Portanto, estou comunicando o descaso do Mi
nistro da Saúde com relação àquela região do Estado
de Rondônia e pedindo que seja encaminhado ofício
ao Sr. José Serra no sentido de que sejam viabiliza
dos recursos para o local, para a instalação de unida
des hospitalares e a permanência de pelo menos um
médico para atender aquela população.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Está feito
o registro, Deputado Agnaldo Muniz.

A SRA. FÁTIMA PELAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.ExH a palavra.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem re
visão do oradora.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior segui a orientação do meu partido.

A SRA. ANA CATARINA (PMDB- RN. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. NíCIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei "sim".

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei conforme a orientação do partido.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
meu voto foi "sim".

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem V.ExH
a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar
que hoje foi o lançamento da Frente Parlamentar em
Defesa da Universidade Pública no Auditório Nereu
Ramos, com a significativa presença de entidades re
presentativas do setor, de reitores, num movimento
importantíssimo em defesa da universidade, que vem
sendo duramente atacada com o corte de verbas. É
fundamental que todos se unam nessa luta em defe
sa da universidade pública, gratuita, e pela ampliação
das vagas no ensino público federal e estadual.

O SR. OSVALDO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem V.Ex8

a palavra.
O SR. OSVALDO REIS (PMDB - TO. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim".

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "sim".

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem V.ExH
a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentei à
Mesa requerimento de informações ao Conselho Na
cional de Educação a respeito dos processos da Fun
dação Bezerra de Menezes sobre a habilitação aos
cursos de Magistério, Turismo, Bacharelado em
Administração, habilitação em Comércio Exterior,
Enfermagem e Enfermagem com habilitação em Saú-



27046 Quinta-feira 10 .QIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
• r" .'

Junho de 1999

de Pública, todos eles solicitados pela Fundação Be
zerra de Menezes, localizada em Campinas, Estado
de São Paulo.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem V.ExB
a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente votei com a bancada na votação an
terior.

O SR. PAULO KOBAYASHI- Sr. PLesidente,
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem V.Ex8

a palavra.
O SR. PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP. Pela

o~dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de parabeni
zar a população de Osvaldo Cruz pela passagem do
58° aniversário de fundação da cidade. As comemo
rações realizadas no último dia 6 de junho confirma
ram a vocação progressista e ordeira de uma comuni
dade que tem sido um exemplo de dinamismo para o
Estado de São Paulo e para todo o País.

A administração do Prefeito Válter Luiz Martins,
com a colaboração da Câmara dos Vereadores, pre
sidida pelo Vereador Paulo Roberto Benito, e das au
toridades do Poder Judiciário, tem consegtlido condu
zir com entusiasmo os destinos da cidade, que se ex
pande em todas as áreas de atividade humana, seja
na agricultura e na indústria, seja no comércio e na
cultura.

Inicialmente chamada de Califórnia, a cidade de
Osvaldo Cruz foi fundada, em 1941, por Max Wirth,
homem de extraordinária capacidade de trabalho,
que iniciou os trabalhos de preparação do terreno vin
te anos antes, quando montou os equipamentos para
uma serraria no local. O pioneirismo da iniciativa ficou
registrado nas dificuldades que impediram a criação
da Fazenda Salto Botelho, em função do surto de ma
lária que atacou os trabalhadores. Só mesmo um ho
mem dotado de peculiar força de vontade teria persis
tido no empreendimento, lançando as sementes da
comunidade que ali se expandiu.

Foi essa origem, marcada pela luta do homem
contra a natureza indomada, que deu o impulso vital
para a consolidação do Município, que hoje conta
com quase 40 mil habitantes e projeta um dos futuros
mais promissores do interior paulista.

O clima e a topografia criam condições excepci
onais para a agricultura, que se tem desenvolvido
bem no trato com quase todas as culturas. As mais de
oitocentas propriedades rurais, minifúndios em sua

ampla maioria, exploram vários produtos, incluindo
grãos, cana-de-açúcar, frutas e todo tipo de c"riações,
com destaque para a pecuária e a avicultura.

A atividade principal é a cafeicultura, com parti
cipação significativa na estrutura produtiva do Esta
do. Os mais de 7 milhões de pés de café em produção
ocupam 6 mil hectares de terras férteis e continuam
multiplicando-se.

A indústria local é servida por empresas de
nome internacional, em vários setores, como por
exemplo: Linoforte - móveis e estofados; Móveis Ko
bayashi; Granol - óleos comestíveis; Tane - imple
mentos agrícolas; Trynys - vestuário; e muitas ou
tras, que complementam a atuação dos mais de qui
nhentos estabelecimentos comerciais de vários ra
mos.

Fiel à tradição de civilidade e solidariedade
exemplarmente construída pelo fundador Max Wirth,
as administrações do Município, acompanhadas pela
intervenção responsável dos cidadãos, têm dedicado
especial atenção à educação e à saúde, como com
provam a rede de ensino e de hospitais, que procu
ram manter o nível de atendimento em padrões eleva
dos. O ensino pré-escolar, desenvolvido pelo Municí
pio, dispõe de 27 salas de aula, que atendem a apro
ximadamente setecentos alunos. A área de esportes
é servida pelo "Conjunto Esportivo Jubileu de Ouro",
que oferece à população quadras, piscinas e pistas
de atletismo de excelente qualidade.

Por tudo isso, pelo desempenho econômico vi
goroso, pelo dinamismo cultural e pela retidão de
seus homens públicos, a cidade de Osvaldo Cruz tem
todos os motivos para comemorar, com alegria e sa
tisfação o transcurso de mais um aniversário.

As autoridades, as associações, os homens pú
blicos de um modo geral estão de parabéns, pois sou
beram captar e conduzir de forma honesta e vibrante
o espírito empreendedor da comunidade, respeitando
suas tradições e estimulando o desenvolvimento das
novas gerações."

Quem conhece o Estado de São Paulo, as opor
tunidades e os obstáculos que engrandecem a luta de
seu povo, sabe reconhecer na cidade de Osvaldo
Cruz uma de suas comunidades mais promissoras.

Aos moradores dessa que é carinhosamente
chamada de "Princesa da Alta Paulista", deixamos
aqui registrados nosso votos de que a paz e a prospe
ridade continuem presentes em seus lares.

Obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito a V.Ex8 autorize a transcrição nos Anais da Casa
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de artigo do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul,
sobre o atraso de verbas que prejudica a obra de
construção de viaduto em Canoas.

A empreiteira não recebe há mais de seis me
ses, e 90 mil pessoas estão sendo prejudicadas com
a não-solução do problema desse viaduto. O Ministro
Eliseu Padilha não remete o dinheiro, a empresa do
Rio Grande do Sul está sem poder concluir a obra, e o
trânsito na região metropolitana, única saída de Porto
Alegre para a região norte do Estado, está um verda
deiro caos.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

ATRASO DE VERBAS PREJUDICA OBRAS
EM VIADUTO DE CANOAS

Isabela Soares
Não há previsão para o final das obras do Viadu

to do Boqueirão, em Canoas. A falta de pagamento
provocou o atraso na construção, no quilômetro 263
da BR-116, um dos trechos de maior tráfego no Rio
Grande do Sul. A expectativa era de que o viaduto fi
casse pronto neste mês. Desde setembro do ano
passado, o Governo Federal não paga a Construtora
Pelotense, responsável pelos trabalhos. O detalhe é
que os R$1,5 milhão necessários para a conclusão
da construção estão previstos pelo Orçamento da
União deste ano. O Ministério do Orçamento e Ges
tão está retendo o dinheiro. O atraso prejudica pelo
menos 90 mil pessoas por dia. O viaduto custará um
total de R$9 milhões (valores atualizados).

No início deste ano, a Construtora Pelotense re
cebeu o aviso oficial do Departamento Nacional de
Estradas'de Rodagem (DNER) de que o contrato com
a empresa estava paralisado. Sem pagamento, a em
preiteira continuou o trabalho com recursos próprios.

- Estamos com oito meses de produção sem
receber nenhum recurso do Governo e já enfrenta
mos dificuldades para pagar a mão-de-obra e os ma
teriais - diz Reinaldo Leiria, diretor-adjunto da Pelo
tense.

O prazo contratual para o final dos trabalhos 
30 de julho de 1999- não será alcançado. Mesmo es
tando no orçamento do Ministério dos Transportes e
apesar de não terem entrado nos cortes ocorridos de
pois do ajuste fiscal, no início deste ano, os recursos
estão bloqueados pelo Ministério do Orçamento e
Gestão. A razão alegada é a crise econômica.

O Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, está
negociando a liberação de pelo menos parte do di
nheiro. Ele afirma que o Governo Federal pretende li
berar aos poucos as verbas até equilibrar as contas

públicas. Enquanto a barganha continua, o usuário
enfrenta os desvios de tráfego há quase dois anos.

- O grande fluxo no local está causando enor
mes transtornos para a população - atesta o inspetor
Ted Wilson de Oliveira, chefe de operações da 111 De
legacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ultimamente, os buracos e a falta de sinalização
no trecho têm facilitado os acidentes. Enquanto no
quilômetro 261 (antes das obras) houve 31 acidentes
durante o ano, nos quilômetros 262 e 263 (no local da
construção e logo em seguida) os acidentes chegam
a 159. Nenhum teve vítimas fatais.

Cerda de 85% da obra, iniciada em agosto de
1996, está concluída. Ainda estão pendentes a con
cretagem do vão central e a pavimentação do viadu
to, além das obras de urbanização complementares.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem os
moradores da Região Metropolitana de Minas Gerais
foram surpreendidos com o desligamento de toda a
rede telefônica celular móvel por parte da Telemar,
que não está fazendo investimento no sistema e de
mitiu 25% dos trabalhadores. A população de toda a
Região Metropolitana de Belo Horizonte ficou exata
mente três horas sem telefone. A interrupção atingiu
hospitais, motoristas de táxi, Polícia Militar, entre ou
tros.

Estamos tomando as medidas que entendemos
necessárias. Fizemos requerimento na Comissão de
Defesa co Consumidor de convocação dos dirigentes
da Telemar e da Anatel para amanhã, às 14h, para
exigir esclarecimentos e providências, a fim de não
deixar o povo mineiro em situação de abandono, que
é o que está ocorrendo depois que se privatizou tudo
neste País sem qualquer critério. Não se fazem novos
investimentos, e a população é que sofre.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi de acordo com a orientação do meu par
tido.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei de acordo com a orientação do meu par
tido,o PMDB.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-'SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ria cumprimentar este Plenário pela decisão de não
ter apreciado no dia de hoje o requerimento para tra
mitação em regime de urgência de projeto por meio
do qual se pretende proibir a fabricação de armas no
Brasil. . .

Acho que a violência realmente é preocupante,
mas precisamos ter calma, cautela e prudência para
decidir sobre matéria dessa ordem. Tenho certeza
de que o fato de não ter sido aprovada a urgência
nesta semana nos vai permitir encontrar soluções
complementares que possam atender aos interes
ses não só dos fabricantes, como também daqueles
que têm porte de arma. Que possa a Justiça se ma
nifestar, como já fez em Brasília, considerando in
constitucional uma lei local; a Justiça do Rio de Ja
neiro certamente também terá oportunidade de se
manifestar; e então poderemos discutir com muita
cautela, com muita calma esse importante projeto.
Se fosse aprovado da forma como foi encaminhado
pelo Executivo, policiais, empresas de segurança e
bandidos poderiam ter armas, e o cidadão de bem fi
caria abandonado à própria sorte.

Portanto, neste instante cumprimento o Plenário
por não ter tomado uma decisão que seria lamentada

posteriormente. O fato de a apreciação do projeto ter
sido postergaga vai permitir uma grande discussão,
que poderá atender efetivamente a todos os interes
ses, a fim de contermos a violência com outras medi·
das que não sejam apenas essa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Ato da

Presidência:

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 38, do Regimento Interno,. decide,
constituir Comissão Externa, sem ônus para esta
Casa, para, no prazo de 8 (oito) sessões, "averiguar
denúncias de ocorrência de pesca predatória e traba
lho escravo nas águas do litoral sul do Brasil, nos
Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina", a
requerimento do Senhor Deputa~o Fernando larro·
ni, e:

Resolve
I - designar para compô-Ia, na forma indicada

pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
ção anexa;

11 - convocar os membros ora designados
para a reunião de instalação e eleição de seus Pre
sidente e Vice-Presidentes a realizar-se no dia
10-6-1999, quinta-feira, às 10 horas, no plenário
16, do Anexo 11.

Brasília, 9 de junho de 1999. - Michel Temer,
Presidente.

COMISSÃO EXTERNA

Proposição: REQUERIMENTO Autor: FERNANDO MARRONI

TITULARES SUPLENTES

PFL

PEDRO BITIENCOURT GERVÁSIO SILVA

ROBERTO ARGENTA JOSÉ CARLOS VIEIRA

PMDB

OSVALDO BIOLCHI DOMICIANO CABRAL

RENATO VIANNA 1 vaga(s)

PSDB

VICENTE CAROPRESO NELSON MARCHEZAN

YEDA CRUSIUS 1 vaga(s)

PT

FERNANDO MARRONI CARLlTO MERSS

PPB

LUIS CARLOS HEINZE HUGO BIEHL

PTB

CAIORIELA IRISSIMÕES

PDT

POMPEO DE MATIOS SERAFIM VENZON

Bloco PSB,PC do B

PAULO BALTAZAR EVANDRO MILHOMEN

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

JOÃO CALDAS EUJÁCIO SIMÕES
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o SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.Ex8

• a palavra.
O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação partidária.

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na terceira vota
ção, estive presente e votei de acordo com a orienta
ção do partido.

O SR. ENIVALDO RIBEIRO (PPB - PB. Sem·
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PPB.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.Ex8

• a palavra.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas para comunicar que nesses últimos 28 anos
nunca a Transamazânica esteve tão abandonada
quanto nos dias de hoje, ou seja, totalmente intran
sitável.

A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimen
to Regional fez requerimento ao Ministério dos Trans
portes, para que fossem sanados os problemas da
quela rodovia, mas nenhuma providência foi tomada
pelo Ministro Eliseu Padilha.

Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem

V.Ex8
• a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para di
zer que na última votação, como sempre, segui a ori
entação da Liderança do meu partido, o P5DB.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Fica regis
trado, nobre Deputado.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.Ex8

• a palavra.
O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de trazer ao Plenário o repúdio da bancada do
PMDB do Estado de Goiás às manifestações feitas
ontem desta tribuna pela Deputada Udia Quinan,
pessoa por quem temos o maior respeito, o maior ca
rinho, mas que nos surpreendeu a todos ao tecer se
veras críticas ao PMDB. Todos os espaços consegui-

. .
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dos por ela e por seu marido no Estado de Goiás fo
ram conquistados nessa sigla, inclusive seu atual
mandato-S.Ex". foi a Deputada Federal mais votada
do nosso partido.

. Sinceramente, desconhecemos as razões pelas
quais a Deputada trocoú o PMDB pelo PSDB. Sabe
mos da força e energia que as empresas do grupo
Quinan têm em Goiás, sabemos das dificuldades em
relação às dívidas para com o Estado, mas não pode
ríamos deixar de manifestar nossa estranheza por
uma Deputada, que chegou à condição de primei-

. ra-dama de Goiás, ter-se manifestado nesta Casa, na
minha opinião, de maneira extremamente deselegan
te, fazendo críticas sem fundo de verdade.

Portanto, como coordenador da bancada do
PMDB, deixo aqui o repúdio de todos os oito Deputa
dos Federais do PMDB de Goiás em relação a essas
manifestações.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Feito o re
gistro, nobre Deputado.

O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.Ex8

• a palavra.
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas úl
timas votações, meu voto foi conforme a orientação
do partido.

O SR. FRANCISTÔNIO PINTO (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últi
mas duas votações, votei conforme a orientação do
partido.

O SR. RÉGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nélson Trad) - Tem
V.Ex8 • a palavra. .

O SR. RÉGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do PPS, quero saudar a constituição da Frente
Parlamentar em Defesa da Universidade Pública,
ocorrida hoje no auditório Nereu Ramos.

É importante a constituição dessa frente parla
mentar, neste momento em que a universidade públi
ca - que tantã contribuição nos tem dado no campo
da pesquisa e do ensino - está tão sucateada e o Go
verno ainda não apresentou proposta concreta para .
enfrentar tal crise.

Portanto, em nome do PPS, saúdo a constitu
ição dessa frente e os Parlamentares que estão in
tegrados na defesa da universidade pública brasi
leira.

Muito obrigado.
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TOCANTINS

Freire Júnior PMDB
Presentes do Tocantins: 1

Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 10

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD

PERNAMBUCO

PFL
PSB
PFL
PSL

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus

José Pimentel PT
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda P8DB
Presentes do Ceará: 6

PIAuí

PMDB
PFl'

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
José Thomaz Nonô PFL
Presentes de Alagoas: 3

SERGIPE

PSDB
PPB
PPS
PSDB

João Henrique
Paes Landim
Presentes do Piauí: 2

Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 6

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
José Teles

Antônio Geraldo
Eduardo Campos
Joaquim Francisco
Luciano Bivar

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
José Antonio PSB

.Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 4

CEARÁ

PSDB
PL

AMAPÁ

PSDB
PFL
PMDB
PFL

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Nada
mais havendo a tratar, vo!.J encerrar, antes lembrando
que amanhã, às 10 horas, haverá sessão solene para
homenagem ao cinqüentenário da fundação Joaquim
Nabuco.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Luciano Castro PSDB
Presentes de Roraima: 3

Márcio Bittar
Marcos Afonso
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 3

RONDÔNIA

Carlos Cury PPB
Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 3

ACRE

PPS
PT
PDT

Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 4

PARÁ

PSDB
PT
PPB
PSDB
PSDB
PT
PTB
PT
PFL
PSDB



PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD

PSB/PCdoB

Quinta-feira 10 27051

PPB
PV
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT
PST

Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Presentes do Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Palocci PT
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Franco Montoro PSDB
João Hermann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PSDB
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiza Erundina PSB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Paulo Lima PMDB
Zé índio PMDB
Presentes de São Paulo: 20

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PSD

PUPST/PSU
PMN/PSD
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Eurico Miranda
Fernando Gabeira
João Mendes
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Mareio Fortes
Milton Temer
Pastor Valdeci Paiva

BAHIA

PFL
PDT
PMDB
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PMDB
PST

Ademir Lucas
Aécio Neves
Custódio Mattos
Gilmar Machado
Ibrahim Abi-Ackel
João Magalhães
Lincoln Portela

Carlos Santana PT

Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nimário Miranda PT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 19

EspíRITO SANTO

Magno Malta PTB
Presentes do Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PFL
AyrtonXerez PSDB
Bispo Rodrigues PL

Aroldo Cedraz
Coriolano Sales
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
JairoAzi
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Nilo Coelho
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 9

Junho de 1999
------------------------------

Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Presentes de Sergipe: 6
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PARÁ

PMDB

BAHiA

PFL
PMDB
PPB

PERNAMBUCO

PFL
PFL
PPB
PPB

EspíRITO SANTO

PT
PMDB

Elcione Barbalho
Total de Ausentes: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PSDB
Total de Ausentes: 1

Joel de Hollanda
José Múcio Monteiro
Pedro Corrêa
Severino Cavalcanti
Total de Ausentes: 4

TOCANTtNS

Igor Avelino PMDB
Total de Ausentes: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim·Araújo PPB
Eliseu Moura PPB
Mauro Fecury PFL
Paulo Marinho PFL
Total de Ausentes: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMDB
Total de Ausentes: 1

PARAíBA

Wilson Braga PFL
Total de Ausentes: 1

Leur Lomanto
Pedro Irujo
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 3

MINAS GERAIS

Glycon Terra Pinto PMDB
Herculano Anghinetli PPB
Mário de Oliveira PMDB
Total de Ausentes: 3

João Coser
Rita Camata:
Total de Ausentes: 2

PARANÁ

PT
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PPB
PT

Dr. Rosinha
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Oliveira Filho
Padre Roque
Presentes do Paraná: 8

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Wilson
VilmarRocha
Presentes de Goiás: 4

Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 6

GOIÁS

PMDB
PMDB
PT
PFL

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Presentes de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB
Germano Rigotto PMDB
Luiz Mainardi PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 3

DEIXAMDECOMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Ausentes: 1
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Total de Ausentes: 1

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

<..:omissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias pela aprovação deste, das .emendas de
nOs 1, 3, 5 a 11/92, apresentadas na Comissão, e do
Projeto de Lei nO 1.768/96, apensado, com
substitutivo; e pela rejeição do Projeto de Lei nO
3.745/92, apensado, e das emendas de nOs 2, 4, e
12/92, nos termos do parecer do relator, com
complementação de voto (~elator: Sr. Fernando
Gabeira). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Tendo apensados os de nOs: 3.475/92 e
1.768/96.

2
PROJETO DE LEI N° 4.695-A, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n° 4.695, de 1998, que altera os artigos 789 e 790 da
CLT, sobre custas e emolumentos da justiça do
trabalho; tendo parecer da Comissão de Trabalho. de
Administração e Serviço Público, pela aprovação
(Relator: Sr. José Pimentel). Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE LEI N° 530, DE 1999

(DO SR. ÊNIO BACCI)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nO .

. 530, de 1999, que amplia, no caso de separação, o
direito de visitas aos filhos para os avós paternos e
maternos e dá outras providências. Pendente de
pareceres das Comissões: de Seguridade Social e
Familia; e de Constituição e Justiça e de Redação.

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1-CN, DE 1999

(DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução nO 1-CN, que regulamenta os arts. 1°,2° e
3° da Lei n° 9.506, de 1997. Pendente de pareceres
das Comissões; de Seguridade Social e Família; de
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação.

GOIÁS

PMDB

RIO DE JANEIRO

PSOB
POr
PMDB

Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 1

SANTA CATARINA

José Carlos Vieira PFL
Total de Ausentes: 1

Pedro Henry

RIO GRANDE DO SUL

Mendes Ribeiro Filho PMDB
Total de Ausentes: 1

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quinta··feira, dia
10, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Cunha Bueno
Fernando Zuppo
Jair Meneguelli
Medeiros
Milton Monti
Neuton Lima
Total de Ausentes: 6

MATO GROSSO

PSDB

Oino Fernandes
Eber Silva
Mattos Nascimento
Total de Ausentes: 3

SÃO PAULO

PPB
. PDT

PT
PFL
PMDB
PFL

Discussão

1 '"
PROJETO DE LEI N° 2.892-A, DE 1992

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
n° 2.892, de 1992, que dispõe sobre os objetivos
nacionais de conservação da natureza, cria o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação,
estabelece medidas de preservação da diversidade
biológica. e dá outras providências; tendo da

URGÊNCIA

(Artigo 151, I, Ifj", ele art. 52, § 6° do Regimento
Interno)

Discussão

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 75, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo n° 75, de 1!=l99, que aprova a
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adesão da República Federativa do Brasil ao texto do
acordo de cooperação entre a República Popular de
Angola, a República de Cabo Verde, a República da
Guiné-Bissau, República Popular de Moçambique, a
República Portuguesa e a República Democrática de
São Tomé e Príncipe no Domínio do Desporto,
concluído em Lisboa, em 20 de janeiro de 1990.
Pendente de pareceres das Comissões: de Educação
Cultura e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

I· Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Ato da Mesa nO 177/89)

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (Art.
64, § 1° da Constituição Federal): 17-08-99

POJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 24/99 (PODER EXECUTIVO) - Altera dispositivos
da Lei complementar nO 80, de 12 de janeiro
de 1994.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 30
combinado com ART. 132, § 2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 77-A/99 - ( COMISSÃO DE CIÊ~CIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Assistencial
Educacional e Cultural de Salgueiro, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de
Sertânia, Estado de Pernambuco.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 14-06-99

N° 78-A/99 - ( COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato que
outorga permissão à Beija-Flor
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Santana,
Estado do Amapá.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 14-06-99

N° 80-A/99 - ( COMISSÃO DE CIÊ~CIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
outorga concessão à Beija-Flor
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na
localidade de Macapá, Estado do Amapá.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 14-06-99

N° 81-A/99 - ( COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
outorga concessão à Beija-Flor
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Mazagão, Estado do Amapá.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 14-06-99

N° 82-A/99 - ( COMISSÃO DE CIÊ~CIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
outorga concessão à Beija-Flor
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Santana, Estado do Amapá.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 14-06-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 3.879/97 (URSICINO QUEIROZ) - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de jornais e revistas,
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publicados no País; obedecerem à norma
ortográfica vigente.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99
N° 4.609/98 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre o

custo de cada parcela rural em Projetos de
Colonização Oficial.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

N° 3.502/97 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
devolução do adiantamento da
remuneração das férias, mediante o
acréscimo de novo parágrafo ao .artigo 145
da Consolidação das Leis do trabalho 
CLT, e dá outras providências.

DECURSO: 2° DIA
ULTIMO DIA: 15-06-99

N° 3.906/97 (HERMES PARCIANELLO) - Dispõe
sobre dimensões mínimas de dependêncIas
destinadas a empregadas e empregados
domésticos em imóveis residenciais.

DECURSO: 2° DIA
ULTIMO DIA: 15-06-99

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS
TERMOS DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO: ART 58, § 3° combinado com
ART. 132, § 2°

2.1 PELA INCOSTITUCIONALlDADE E/OU
INJURIDICIDADE OU
INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 1.726/96 (SENADO FEDERAL)' - Autoriza o
Poder Executivo a alterar o valor da Pensão
Especial a que se·refere a Lei nO 8.077, de
4 de setembro de 1990.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

N° 1.961/96 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
leitura de jornais e revistas como· atividade
curricular.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

N° 2.161/96 (PHILEMON RODRIGUES) - Dispõe:
.sobre o-contrato de· gestão entre a União e
as empresas públicas e sociedades de

. economia mista que exploram atividade
econômica, e dá outras providências.

DECURSO: 2° DIA
ÚLTIMO DIA: 15-06-99

INTERPOSiÇÃO DE RECUR30: ART. 202.,§ 1°

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N° 105/95 (SILAS BRASILEIRO e OUTROS) 
Estabelece pena de prisão. perpétua pela
prática de crimes hediondos definidos em
lei. (Apensada: PEC nO 545/97, do Dep..

. Enio Baccieoutros).. _
DECURSO: 2° DIA
ULTIMO DIA: 15-06-99

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 922/95 (OSVALDO BIOLCHI) - Destina a renda
líquida de um teste do concurso
denominado SUPER-SENA à Federação
das Misericórdias do Brasil e determina
outras.providências.

DECURSO:. 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

N° 2.537/96 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) ..;...
Dispõe sobre a criação de cargo em
comissão no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais. .

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

N° 2.857/97 (EUJÁCIO SIMÕES) - Institui o Prêmio
Castro Alves, destinado a estudantes do 1°
grau da rede pública e privada do país.

DECURSO: 4° DIA'
ÚLTIMO DIA: 11.-06-99

N° 3.136/97 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)-·
Dispõe sobre a fixação de gratificação
destinada aos Presidentes do Superior'
Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais
Federais e aos Juízes Federais Diretpres de
Fora. ..
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ELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

• Junho de 1999·

DECURSO: 4° DIA Francisco de Assis Moraes Sousa, a
ÚLTIMO DIA: 11-06-99 mudança do nome de uma Escola da rede
° . . pública de ensino.

N 3.796/97 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei nO. DECURSO: 4° DIA
6.385, de 7 de dezembro de· 1976, ÚLTIMO DIA: 11-06-99
submetendo à aprovação do Senado I

Federal a escolha do presidente e diretores
da Comissão de Valores Mobiliários.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

N0 4.130/98 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a
publicidade institucional do Congresso
Nacional, e dá outras providências.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

3. . CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE· ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS

TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 164, § 2°

PROJETOS DE LEI:

N0 2.571/89 (SENADO FEDERAL) - Suprime e
acrescenta dispositivos à Lei nO 4.737, de
15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N0 219/95 (FERNANDO ZUPPO e OUTROS) 
Acrescenta parágrafo segundo ao artigo 60
do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal. (Apensada: PEC
324/96. do' Dep. Feu Rosa e Outros).

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 11-06-99

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do .artigo 137, § 1° do RI. Prazo para 21
apresentação de recurso artigo 137, § 2°
(05 sessões). A seguinte proposição:

INDICAÇÃO:
N0 181/99 (WELLlNGTON DIAS) - Sugere ao Sr.

Governador do Estado do Piauí, Dr.

53·feira 15:00 Maria Elvira
15:25 Narcio Rodrigues

63 ·feira 10:00 Fernando Ferro
10:25 Paes Landim
10:50 Paulo Rocha
11 :15 Sérgio Novais
11 :40 ~berto Pessoa
12:05 Paulo Feijó
12:30 Professor Luizinho
12:55 Ricardo Noronha
13:20 Jaime Martins

. 23 ·feira 15:00 Evilásio Farias
15:25 Teima de Souza
15:50 Teté Bezerra
16:15 Pedro Valadares
16:40 Gerson Peres
17:05 Osmânio Pereíra
17:30 Ben-hur Ferreira
17:55 Marcondes Gadelha
18:20 Luiz Salomão

33 ·feira 15:00 Milton Monti
15:25 Avenzoar Arruda

4a·feira 15:00 Jovair Arantes
15:25 Pedro Eugênio

53 ·feira 15:00 Carlito Merss
15:25 Marcos Cintra

6a·feira 10:00 Antonio Carlos Biscaia
10:25 Waldemir Moka
10:50 Ricardo Berzoini
11 :15 Ronaldo Vasconcellos
11 :40 Aldo Rebelo
12:05 Dr. Helena
12:30 Zulaiê Cobra
12:55 Zenaldo Coutinho
13:20 Jorge Alberto

23.feira 15:00 Pedro Bittencourt
15:25 Jandira Fegháli
15:50 Pedro Fernandes
16:15 João Grandão
16:40 Jorge Costa
17:05 João Ribeiro
17:30 Paulo de Almeida
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17:55 Aloízio Santos
18:20 Pinheiro Landim

22 3a·feira 15:00 Luiz Carlos Hauly
15:25 Zaire Rezende

23 4a·feira 15:00 José Priante
15:25 Veda Crusius

24 5a·feira 15:00 Valdir Ganzer
15:25 João Castelo

25 Ga·feira 10:00 Fernando Marroni
10:25 Nilson Pinto
10:50 Neuton Lima
11 :15 Vicente Caropreso
11 :40 Márcio Bittar
12:05 Edinho Bez
12:30 Moacir Micheletto
12:55 Gipvanni Queiroz
13:20 Olimpio Pires

28 2a·feira 15:00 Ricardo Barros
15:25 Jurandil Juarez
15:50 Nicias Ribeiro
16:15 Pompeo de Mattos
16:40 Marcelo Barbieri
17:05 Múcio Sá
17:30 Carlos Dunga
17:55 Wanderley Martins
18:20 Maria do Carmo Lara

29 3a·feira 15:00 Cunha Bueno
15:25 Ricardo Ferraço

30 4a·feira 15:00 Félix Mendonça
15:25 Cabo Júlio

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E.-
POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4g dia
Último dia: 11/06/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, clc art. 166)

PROJETO DE LEI NR 1.439196 - do Sr. Sillas Brasileiro 
que "dá nova redação aos artigos 18, 21 e 22 da Lei nll
8.629, de 25 de fevereiro de 1993. que 'dispõe sobre a re
g!Jlamentação dos dispositivos constitucionais relativos à

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE lEI Nll 595/99 - do Sr. Gilmar Machado· que
"dispõe sobre a utilização dos recursos gellldos por institui
ções federais de pesquisa agJJ)peCUária".,
RELATOR: Deputado SAULO PEDROSA .

PROJETO DE lEI Nll 615199 - do Sr. Miro Teixeira - que
"estabelece normas para a utilização de imóveis rurais inte
grantes do patrimônio das instituições federais de crédito e
financiamento destinados à reforma agrária".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HEINZE

PROJETO DE LEI Nll 627/99 - do Sr. Enio Bacci - que "fixa
em 3 (três) anos prazo para usucapião especial em área
rural de até 50 (cinquenta) hectares e dá oUtras
providências"•
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

PROJETO DE LEI Nll 813199 - do Sra. Elcione Barbalho
que "determina a ·adição fécula de mandioca à farinha de
trigo e dá outras providências".
RELATOR: DeputadD·MOACIR MICHELETTO
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B. Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

9 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 3199 - do
Sr. Átila Lins - que 'cria a Região Integrada de
Desenvolvimento Manaus-Boa Vista e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: favorável

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PAUTA N2 8/99
Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10h

A • Requerimentos:

1 - REQUERIMENTO N2 25/99 - do Sr. Deusdeth
Pantoja - que "solicita que sejam convidados o Sr.
Secretário Executivo de Saúde do Estado do Pará,
e o Sr. Coordenador da Fundação Nacional de
Saúde no Estado do Pará, a comparecer a esta
Comissão para prestarem esclarecimentos sobre o
crescente processo de estadualização e
municipalização da área de Saúde, agravamento da
crise na Saúde nos estados e municípios da região
Amazônica, aliado ao ressurgimento de surtos
epidêmicos antes controlados sanitariamente,
naquela vasta região'.

2 - REQUERIMENTO N2 26/99 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que 'solicita que se oficie o Presidente
da FNS, e representante do SINDSEP/AM, para
que participem de audiência pública, a fim de
debaterem a situação da FNS e sua ação na
Região Amazônica, o processo de municipalização
na área de saúde, bem como questões relativas as
irregularidades detectadas nas" Coordenações dos
Estados do Amazonas, Amapá e Maranhão'.

3 - REQUERIMENTO N2 29/99 - do Sr. Nilson Pinto 
que 'solicita seja convidado a comparecer a esta
Comissão o Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Pará (UFPA) e o Presidente da
Associação de Universidades Amazônicas
(UNAMAZ), Prof2. Dr. Cristovam Vanderley Picanço
Diniz, para fazer exposição sobre as conseqüências
da implantação do projeto de autonomia
universitária sobre. a educação superior na
Amazônia'.

7,

8·

Marcos Afonso e'Josué Bengtson - ,que 'requer seja
convidado o Sr. Dr. Miguel ·Navarrete Femandez
Júnior - Diretor Geral do Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM para inforrna~- e
esclarecér sobre registros minerários incidentes em
terras indígenas, bem como representantes de
seguimentos da sociedade 9ireta ou indiretamente
envolvidos'.

REQUERIMENTO NI! 34/99 - Sr. Deusdeth Pantoja
que "convida o Sr. GON~L~ VECIN~ NETO,
Diretor-Presidente da AgenCia NaCIonal de
Vigilância Sanitária, a comparecer a esta Comissão
para prestar esclarecimentos sobre a Resolução n2

90 de 13 de maio de 1999, que trata das condições
de' fabricação, distribuição e comercialização das
conservas de palmito, institui o recadastramento
das indústrias e distribuidoras, Regulamento
Técnico que fixa o Padrão de Identidade e
Qualidade do Palmito em Conserva, bem como o
Programa Nacional de Inspeção do palmito em
caráter prioritário'.

REQUERIMENTO N2 35/99 - Sr. Marcos Afonso 
que 'solicita a realização de reuniões de Audiências
Públicas nos Estados do Acre, Mato Grosso e
Paraná, para discutir o Projeto de Lei n2 2.359196,
de autoria do Deputado Luciano Pizzatto, que
'diSpõe sobre áreas de compensação da reserva
legal prevista no artigo 16 da Lei nl! 4.n1, de 15 de
setembro de 1965 - Código Flore-stal e suas
modificações" .

4-

5-

6-

REQUERIMENTO N2 30199 - do Sr. Átila Uns - que
"requer sejam convidados, para em reunião de
audiência pública, os govemadores dos Estados do
Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá,
para debaterem a proposta de criação do Fundo
Amazônico'.

REQUERIMENTO N2 32199 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que 'soIicita sejam convic:Jados os
representantes da FNS - Fundação Nacional de
Saúde e FUNAI - Fundação Nacional do índio, para
explicar os procedimentos que estão sendo
colocados em prática para garantir o atendimento a
saúde indígenas'.

REQUERIMENTO N2 33/99 - dos Srs. Paulo Rocha,

C - Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

10· PROJETO DE LEf N2 1.610-A/96 - dos Senado
Federal - que "dispõe sobre a exploração e o
aproveitamento de recursos minerais em terras
indígenas, de que tratam os artigos 176, parágrafo
12, e 231, parágrafo 32, da Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: favorável ao projeto, e contrário as
nove (9) emendas apresentadas na Comissão
VISTA aos Deputados Jorge Costa, Raimundo
Santos, Sérgio Carvalho, Evandro Milhomen e
Paulo Rocha, em 29/04199
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

11 - PROJETO DE LEI NS! 314-A/95 • do Sr. Paudemey
Avelino - que "cria área de livre comércio no
Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do
Amazonas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DEUSDETH PANTOJA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 29/04/99

12 - PROJETO DE LEI NS! 2.343-A/96 - do Sr.
Paudemey Avelino - que 'dispõe sobre a
implantação de consórcios ecológicos para a
defesa ambiental da Amazônia'.
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: favorável

13 - PROJETO DE LEI NS! 2.515/96 - do Sr. Adão Pretto
e outros - que 'dá nova redação à Lei nS! 8.847, de
28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Babá, em 29/04199

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E,

INFORMATICA

AVISOS
PROPOSIçõES EM FASE DE RECEBIMENTo
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 49 dia
Último dia: 11/06/99

Projetos de lei (art. 119, I e § 12 elc art.166)

PROJETO DE LEI N2 2.037/91 - do Poder Executivo - que
'revoga a alínea 'h" do artigo 38, e o artigo 124 da Lei nS!
4.117, de 27 de agosto de 1962, que in~tituiu o Código Bra
sileiro de Telecomunicações". (Apensado o PL. nS!
1.426/96)
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

PROJETO DE LEI NII 4.502/94 - do Sr. Aldo Rebelo - que
"proíbe a adoção, pelos órgãos públicos, de inovação tec
nológica poupadora de mão-de-obra'.
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO

PROJETO DE LEI N2 1.562-A/96 - do Sr. Luiz Moreira· que
"altera a Lei nll 8.9n, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe
sobre o Serviço de TV a Gabo e dá outras providências'.
(Apensado o PL. nll 1.913196)
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PROJETO DE LEI NS! 2.006/96 - do Sr. Cunha Bueno - que
'dispõe sobre a gratuidade na postagem de objetos de cor
respondência feita pelos partidos políticos".
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA

PROJETO DE LEI Nº 2.079/96 • do Sr. Marcelo Déda - que
"dispõe sobre a publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanha dos órgãos e entidades públicas da
administração direta e indireta". (Apensados os PLs. n2s
3.555/97 e 767/99)
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

PROJETO DE LEI N2 2.202196 - do Sr. Jaques Wagner 
que "dispõe sobre o Serviço de Televisão por A&sinatura
via Satélite e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO

PROJETO DE LEI Nll 2.513/96 - do Sr. Paulo Lima - que
"altera o artigo 13 do Decreto-Lei nll 236, de 28 de fevereiro
de 1967, que complementa e modifica a Lei n2 4.117, de 27
de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações'.
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

PROJETO DE LEI N2 3.461/97 - do Sr. Jaques Wagner e
outros - que "cria o Sistema de Radiodifusão Pública, regu·
lamenta o Serviço de Radiodifusão Pública, e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA

PROJETO DE LEI NII 3.990/97 - do Sr. Enio Bacci - que
'proíbe a publicidade de tabaco em qualquer órgão de im
prensa e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO

PROJETO DE LEI N2 3.997/97 - do Sr. Cunha Bueno e ou
tros - que· 'estimula a contra-propaganda sobre o fumo e
seus derivados no rádio e na televisão'.
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA

PROJETO DE LEI N2 4.085/98 • do Sr. Enio Bacci - que
'obriga todas as emissoras de rádio e televisão do país, a
veicularem propaganda oficial do govemo, gratuitamente,
nos casos de calamidade e campanhas de saúde pública".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

PROJETO DE LEI N2 4.468198 - do Sr. Basílio Villani • que
"dispõe sobre a divulgação fonográfica em emissoras de
rádios".
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU

PROJETO DE LEI N2 4.781/98 - do Sr. Jl[iques Wagner 
que "modifica a Lei n2 5.250, de 9 de fevereiro de 1967,
proibindo o proselitismo político nas emissoras de radiodi
fusão sonora e de sons e imagens".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

Projetos de Lei (art. 119, I e § 19)
PROJETO DE LEI N2 02199 - do Sr. Silas Brasileiro - qUE

. "modifica a Lei nll 4.117, de 1962, que institui o Código Bra,
sileiro de Telecomunicações, proibindo a realização de sor
teios por emissoras ou repetidoras de radiodifusão sonor.
e de sons e imagens". .
RELATOR: D~doMARCELO BARBIERI
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PROJETO DE LEI NI! 29/99 '- dó Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre regulamentação de anúncios publicitários em
horários de programação infanto-juvenil".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI NI! 96/99 - do Sr. Bispo Rodrigues· que
"dispõe sobre publicação que especifica nos jornais de cir
culação nacional".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI Nº 428199 - do Sr. Vicente Caropreso 
que "vincula a veiculação de propaganda de produtos e
serviços, focados no sexo, à exibição de mensagens edu
cativas de interesse da Saúde Pública". (Apensado o PL. nl!
717/99)
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Anexo fi, Plenário 1
Horário: 10 horas

OITIVA DE TESTEMUNHAS

OFíCIO NI! 844/99 - do Supremo Tribunal Federal - que
"solicita licença prévia, nos termos do artigo 53, § 11! da
Constituição Federal, para apreciar denúncia oferecida
contra o Deputado Federal HILDEBRANDO PASCOAL NO
GUEIRA NETO.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NI! 769/99 - do Sr. Femando Zuppo 
que "altera a Lei nl! 6.091, de 15 de agosto de 1974, que
"dispõe sobre o fomecimento de transporte, em dias de
eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.

Decurso: 2!! dia
Último dia: 15/06/99

Projetos de Lei (art. 119, I e §12 c/c art. 166)

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade

PROJETO DE LEI NI! 3.179/97 - do Senado Federal (PLS
34/96) - que "autoriza o Poder Executivo a alterar a razão
social da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - Codevasf, nos termos que especifica, e dá ou
tras providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.

Decurso: 3!! dia
Último dia: 14/06/99

Projetos de Lei (art. 119, I e §1 9)

Testemunhas: A - Da Análise da Constitucionalidade,
- Exmos. Srs. Juízes Eleitorais: Dr. JAIR ARAÚJO FACUN- Juridicidade e Mérito
DES e Dra. DENISE CASTELO BONFIM

AVISOS

F-ROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2!! dia
Último dia: 15/06/99

Projetos de Lei (art. 119, I e §12)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI NI! 758199 - do Sr. Luiz Bittencourt - que
"acrescenta parágrafo ao art. 111 da Lei nll 9.265, de 12 de
fevereiro de 1996".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.

PROJETO DE LEI NI! 765/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"acrescenta parágrafos ao art. 604 do Código de Processo
Civil".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.

PROJETO DE LEI NlI 512199 - do Sr. Enio Bacci - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 180 da Lei nl! 5.869, de
11 de janeiro de 1973 e dá outras providências". (Apensa
do ao PL N I! 507/99)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

Decurso: 4!! dia
Último dia: 11/06/99

Projetos de Lei (art. 119, I e §1 2)

A - Da .Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI NI! 787/99 - do Sr. Geral~o Magela e ou
tros· que "acrescenta inciso ao art. 39 da Lei nll 8.935, de
18 de novembro de 1994, incluindo a possibilidade de ex
tinção de delegação a notário ou a oficial de registro".
(Apensado ao PL NI! 553/99)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
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COMISSÃO D·E DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
·Discussão sobre o processo de criação do Parque Nacio-
nal da Serra da Bodoquena'-MS·. r

CONVIDADOS::
- JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA COSTA, Secretário de
Biodivesidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente
- SÉRGIO BRANT, Técnico da Divisão de Criação e Im
plantação das Unidades de Conservação - DICRI do Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal - IBAMA
- EGON KRAKHECKE, Secretário de Estado do Meio Ambi
ente do Estado do Mato Grosso do Sul - SEMA/MS
- Deputado PAULO CORREIA, Presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assem
bléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul
- GERALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA, Presidente da Fede
ração dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul
- JOSÉ ARMANDO AMADO, Presidente da Federação da
Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul
- MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, Prefeito de Jardim, re
presentando a Associação dos Municípios do Estado do
Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL
- ALCIDES FARIA, Presidente do Grupo Ecologia e Ação 
ECOA
- JORGE PEDRINHO PEITSCHRE, Presidente da Funda
ção Biótica

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS(5 SESSÕES)

Decurso: 49 dia
Último dia: 11/06199

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 3.056-A/97 - do Senado Federal (PLS
n2 n196) - que ·dispõe sobre a produção, a utilização e a
comercialização no território brasileiro de substâncias quí
micas do grupo dos clorofluorocarbonos (CFC)·.
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO

PROJETO DE LEI NQ 483/99 - do Sr. Enio Bacci - que ·alte
ra o Código Florestal com preferencial reposição mínima
de 50% (cinqüenta por cento) de espécies nativas e dá ou
tras providências".
RELATOR: Deputado MURILO DOMING0C:;

PROJETO DE LEI NQ 575/99 - do' Sr. Giovanni bueiroz 
que ·cria Áreas de Preservação Temporária-APT".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI NQ 649/9.9 - do Sr. Valdir Ganzer - que
"dispõe sobre a proibição da derrubada de palmeiras de
babaçu nos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará,
Goiás e Mato Grosso e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1!l, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI NQ 4.191-A/98 - do Sr. Airton Dipp - que
"dispõe sobre frase de advertência nas embalagens de pro
dutos comestíveis que contenham álcool".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10 horas

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA COM A COMISSÃO DE

FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TEMA:
·Discussão do Projeto de Lei n2 2.710/92 - de Iniciativa Po

pular - que ·cria o Fundo Nacional de Moradia Popular 
FNMP e o Conselho Nacional de Moradia - CNMP, e dá ou
tras providências·.

CONVIDADOS:
- Sra. EVANIZA RODRIGUES, Coordenadora-Executiva da
União Nacional por Moradia Popular;
- Sr. EDMUNDO FERREIRA FONTES, Presidente da Con
federação Nacional de Associação de Moradores;
- Sra. GRAZIA DE GRAZIA, Assessora do Fórum Nacional
de Reforma Urbana;
- Sr. RAIMUNDO BONFIM, Membro da Direção da Coorde
nação Nacional da central de Movimentos Populares;
- Sra. MADALENA DE OLIVEIRA DIAS, Coordenadora-E
xecutiva do Movimento Nacional de Luta por Moradia.
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A - Requerimentos:

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 1Oh

B - Proposições Sujeitas a Apreciação pelo
Plenário da Casa:

- Subcomissão de Política Industrial e Comercial, "Custo
Brasil" e Assuntos Relacionados às Micro, Pequenas e Mé
dias Empresas;
• Frente Parlamentar das Microempresas;
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

URGÊNCIA

PAU T A NQ 27/99

PROJETO DE LEI N2 451195 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre medidas de
prevenção e repressão aos fenômenos de violência
por ocasião de competições esportivas e dá outras
providências·. (Apensados os PLs N2s 865/95,
928/95,1.081/95 e 2.141196)

RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELlA
PARECER: favorável ao PL n2 451/95 e aos PLs
N2s 1.081195 e 2.141196, apensados, com
substitutivo e pela incompetência da Comissão
para se pronunciar sobre os PLs N2s 865195 e.
928/95.a~sados

REQUERIMENTO N2 25/99 - dos Srs. Professor
Luizinho e Iara Bemàrdi - que "requer a realização
de um seminário, para debater e propor soluções
para o combate a violência nas escolas".

REQUERIMENTO N2 26/99 - do Sr. Gilmar
Machado - que "requer a realização de audiência
pública com o presidente do IPHAN, Sr. carlos
Henrique Heck, para discutir mudanças no Instituto.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

1 -

COMISSÃO DE ECONOMIA,., .,
INDUSTRIA ECOMERCIO

11 SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE O
ESTATUTO DAS MICRO, PEQUENAS E

MÉDIAS EMPRESAS

PARTICIPANTES:
- Entidades nacionais que representem as Micro, Pequenas
e Médias Empresas;

Local: Auditório do Espaço Cultural
Horário: das 9 às 18h30

SEMINÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR
PARTICIPANTES:
- Embaixador JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES, Secretá
rio-Executivo da CAMEX
• EVERARDO MACIEL, Secretário da Receita Federal
- ANDREA SANDRO CALABI, Presidente do Banco do
Brasil
- EDUARDO GOuvÊA VIEIRA, Presidente da FIRJAN
- HORÁCIO LAFER PIVA, Presidente da FIESP
- Prof. MANOEL REIS, Fundação Getúlio Vargas
- John Edwin Mein, Presidente da Câmara Americana de
Comércio
- CHRIS SCHENA, Presidente do Comitê de Competitivida
de Global da Câmara Americana de Comércio
- ALEX PERISCINOTO, Secretário de Publicidade Instituci
onal do Govemo
- NIZAN GUANAES, Publicitário
- ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, Vice-Presidente
da Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior
- RUBENS VIEIRA DO AMARAL JÚNIOR, Superintendente·
Executivo da Área Intemacional do Banco do Brasil
.- ARMANDO MARIANTE, Diretor da FINAMElBNDES
- JOSÉ CAETANO LACERDA, Representante da
ODEBRECHT
- JOSÉ FREDERICO· ÁLVARES, Gerente Especial da
Agê!1cia de Promoção de Exportações
- MARIO MARCONINI, Secretário de Comércio Exterior do 2
Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio
- LUIZ AUGUSTO OPICE, Presidente da Agência de Des
envolvimento da Multimodalidade
- CELSO TOSHITO MATSUDA, Secretário-Executivo do Mi
nistério da Agricultura e do Abastecimento
- FERNANDO PERRONE, Diretor da Área de Projetos de
Infra-estrutura do BNDES
- SANDRA RIOS, Representante da Confederação Nacio
nal da Indústria
- MÁRCIO FORTES DE ALMEIDA, Vice-Presidente Execu
tivo da Associação de Comércio Exterior no Brasil
- MAURO LAVIOLA, Diretor da Associação de Comércio
Exterior no Brasil
- senador FERNANDO BEZERRA, Presidente da Confede- 3
ração Nacional da Indústria

Local: Auditório do Anexo IV
Horário: 14h30min
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c . Proposições Sujeitas a Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nll 4/99 - do Sr. Sílas Brasileiro 
que "estabelece penalidades pelo uso de telefone
celular em teatros, cinemas e auditórios".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Pedro Wilson, em 26/05/99

PROJETO DE LEI Nº 157/99 - do Sr. Simão
Sessim - que "dispõe sobre a divulgação das vagas
disponíveis para matrícula pelos estabelecimentos
públicos de ensino".
-RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO
PARECER: favoráv.el
VISTA ao Deputado Pedro Wilson, em 26/05/99

PROJETO DE LEI N2 231/99 - do Sr. Rubens
Bueno - que "acrescenta disposj!ivo ao art. 42 da
Lei ne 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Pedro Wilson e
Gastão Vieira, em 26/05/99

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA COM A COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

CONVIDADOS:
- Sra. EVANIZA RODRIGUES - Coordenadora Executiva
da União Nacional por Moradia Popular
- Sr. EDMUNDO FERREIRA FONTES - Presidente da Con
federação Nacional de Associação de Moradores
- Sra. GRAZIA DE GRAZIA - Assessora do Fórum Nacional
de Reforma Urbana
- Sr. RAIMUNDO BONFIM - Membro da Direção da Coor
denação Nacional da central de Movimentos Populares
- Sr. RONEI VIEIRA - Coordenador do Movimento Nacional
de Luta por Moradia'no E~do de Goiás

TEMA:
SOBRE O PROJETO DE LEI Nll 2.710/92, DE INICIATIVA
POPULAR, QUE CRIA O FUNDO NACIONAL DE MORA
DIA POPULAR E O CONSELHO NACIONAL DE MORADIA

Local: Plenário 4, anexo 11
Horário: 10h

12 -

11 -

10 -

PROJETO DE LEI Nll 2.762/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "altera dispositivos das Leis nlls 9.131,
de 24 de novembro de 1995, e 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que dispõem sobre o Conselho
Nacional de Educação".
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N2 3.794197 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre o sobrestamento de matrículas
em estabelecimentos de ensino e dá outras
providências". (Apensado o PL nll 3.905/97)
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: contrário ao PL n2 3.905197, apensado,
e pela incompetência da Comissão para se
pronunciar sobre o PL nll 3.794/97.

PROJETO DE LEI N2 4.509/98 - do Sr. Francisco
Rodrigues - que "modifica o artigo 42 da Lei n2
9.394, de 1996, incluindo um inciso, que determina
a oferta do ensino de recuperação obrigatório de
verão, nas escolas de 111 e 22graus".
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO
PARECER: contrário

9-

8-

7-

6-

4 - PROJETO DE LEI N2 4.326-A/93 - do Sr.
Paudemey Avelino - que "cria condições para
participação de deficientes auditivos na
comunicação e dá outras providências". (Apensado
o PL n21.208/95)
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: favorável, com emenda, ao PL nº
4.326-A/93 e pela incompetência da - Comissão
para se pronunciar sobre o PL n2 1.208/95,
apensado.
VISTA ao Deputado Pedro Wilson, em 13/04/99

5 - PROJETO DE LEI N2 2.742/97 - do Sr. Ricardo
Gomyde - que "altera o a,rt. 56 da Lei n2 9.394, de
20 de dezembro de -1"996, que estabele-ce as
diretrizes e bases da educação nacional".
Apensados os PLs n2s 2.760~97 e 440/99.
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
PARECER: contrário ao PL n2 2.742/97 e aos PLs
n2s 2.7.60/97 e 440/99, apensados

PROJETO DE LEI N2 2.759/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "acrescenta dispositivo ao art. 92 da
Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo
o Fórum Nacional de Educação na estrutura do
sistema educacional brasileiro". Apensado o PL n2

2.972197.
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: contrário ao PL nll 2.759/97 e PL nll
2.972197, apensado
VISTA concedida à Deputada Esther Grossi
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AV ISO··S

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 49 dia
Último dia: 11/06/99

Substitutivo (art. 119, 11 e §12)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Projetos de Lei (art.119, I e § 12) e Substitutivo

PROJETO DE LEI Nl! 2.712/92 - do Senado Federal (PLS
nl! 182/91) • que "obriga as instituições financeiras oficiais a
divulgarem as concessões de crédito subsidiado".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI NI! 4.512-Al94 - do Senado Federal (PLS
nl! 224/91) - que "determina a atualização monetária dos di
videndos a pagar aos acionistas das sociedades anônimas,
e dá outras providências". (Apensado o PL n2 1.145/91)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

Projetos de Lei (art.119, I e § 12)

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e Mérito:

PROJETO DE LEI N2 3.035-Al92 - do Sr. Werner Wanderer
_que "dispõe sobre o financiamento para reparo e reforma
de máquinas e equipamentos agrícolas". (Apensado o PL
n2 2.292191 )
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N2 3.963-Al93 - da Sra. Jandira Feghali 
que "fixa horário de funcionamento das agências bancárias
e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N2 4.612194 - do Sr. Rubem Medina _
que "define a Política Nacional de Turismo, institui fontes
de receitas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N2 379/95 - do Sr. Laire Rosado - que
"permite deduzir da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física as despesas com alguel da residência do
contribuinte". (Apensados os PL's nlls 2.146/96, 1.045/95 e
4.097/98)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N2 909-AI95 - da Sra. Rita Camata - que
"institui compensâção financeira pela exploração de recur~

sos minerais para fins de aproveita-nento econômico e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI NI! 2.213-Al96 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre a isenção de taxas em sevviços bancári
os para usuários de baixa e média renda'. (Apensados os
PL's n2s 2.256/96 e 2.214/96)
RELATOR: Deputado FEDER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 3.104/97 - do Sr. Álvaro Gaudêncio
Neto - que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre pro
dutos Industrializados - IPI nas aquisições de ambulâncias
por instituições de assistências social, sem fins lucrativos,
e por prefeituras municipais". (Apensados os PL's n2s
4.442198,4.757/98 e 4.901/99)
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N24.450/98 - do Sr. Hermes Parcianello
• que "dispõe sobre incentivo fiscal na área do IRPJ".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N2 354/99 - do Sr. Pastor Valdeci - que
"dispõe sobre a alocação de Recursos Orçamentários da
União por meio de Emendas Parlamentares".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI NSl 383/99 - do Sr. Pompeo de Mattos 
que "institui a Loteria Municipal de prognósticos sobre o re
sultado de sorteio de números, organizada nos moldes de
loteria denominada jogo do bicho e revoga dispositivos le
gais referentes a sua prática e determina outras
providências'.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N2 422199 • do Sr. Marcelo Barbieri 
que "dispõe sobre a associação do Setor Bancário a segu
radoras privadas para dar cobertura a cheques emitidos
por clientes'.
RELATOR: Deputado EDlNHO BEZ

PROJETO DE LEI N2 426/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"permite a dedução de despesas com aluguel no cálculo do
imposto de renda". .
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N2 579/99 - do Sr. Ricardo Berzoini e
Outros - que "revoga dispositivo da lei nll 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre a Política e as Insti
tuições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Conse
lho Monetário Nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N2 761/99 - do Sr. Luciano Bivar - que
"dá nova redação ao inciso IV do art. 52 da Lei n1l 9.514, de
20 de novembro de 1997".
RELATOR: Deputado RODRlGO MAIA
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COM!SSÃO DE ~ELAÇÕES

EXTERIORES EDE DEFESA
NACIONAL

PALESTRA
Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

.TEMA:
•As atividades da CREDN e sua ligação com a Mobilização
Nacional"

CONVIDADOS:
- ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

COMISSÃO DE SEGURIDADE..
SOCIAL EFAMILlA

AVISOS

.PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 12 dia
Último dia: 16/06/99

Projetos de lei (art. 119, I e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N2 975/95 - do Sr. Paulo Feijó - que
·cria o Seguro Nacional de Saúde e a Contribuição Nacio
nal de Saúde e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO

PROJETO DE LE N2 1.888/96 - da Sra. Rita Camata - que
"estabelece requisitos para a concessão, por instituições
públicas, de financiamento, crédito e benefícios similares".
RELATOR: DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N2 2.002/96 - do Sr. Waldomiro Fiora
vante - que ."concede anistia de dívidas das entidades be
neficentes de assistência social para com o Instituto Nacio
nal de Seguro Social-INSS e dá outras providências"..
RELATOR: PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N2 2.349/96 - da Sra. Jandira Feghali 
que "dispõe sobre a contratação de Assistentes Sociais".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N2 2.764/97 - do Sr. Salvador Zimbaldi 
que "obriga as entidades desportivas, recreativas e afins a
contratar seguro de responsabilidade civil".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL

PROJETO DE LEI NQ 3.018-A/97 - do Sr. Sílas Brasileiro 
que "proibe a venda de bebida alcoólica num raio de até
200 (duzentos) metros de estabelecimentos escolares".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI NQ 3.020-A/97 ~ do Sr. Silas Brasileiro 
que "dispõe sobre a proibição da presença de vendedores
ambulantes em frente às instituições de ensino".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO

PROJETO DE LEI NQ 4.547/98 - do Sr. Luiz Carlos Hauly 
que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados os
preparados anti-solares". .
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NQ ·4.732~Al98 - da Sra. Jandira Feghali
- que "regulamenta a produção e comercialização de maté
ria-prima, equipamento, material ou maquinário destinado a
fabricação, acondicionamento, embalagem, controle de
qualidade ou a qualquer outra fase visando à produção de
medicamentos para uso humano ou veterinário, bem como
qualquer material destinado à utilização em odontologia ou,
ainda, para fins diagnósticos, e dá outras providências".
RELATOR: RAFAEL GUERRA

Projetos de Lei (Arto 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 412/99 - da Sra. Ângela Guadagnin
que "altera o art. 86 da Lei nQ8.213, de 24 de julho de
1991, modificado pela Lei ntl 9.528, de 10 de dézembro
1997, para permitir a acumulação do benefício de auxílio-a
cidente com aposentadoria e pensão".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI NQ 472199 - da Sra. Veda Crusius - que
"regula a compensação financeira dos regimes
previdenciários, na ocorrência da contagem recíproca por
tempo de contribuição entre os diversos regimes previden
ciários, conforme o art. 201, § 92 , da Constituição Federal,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI N2 544/99 - do Sr. Paulo José Gouvêa 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de men
sagens educativas destinad,as à prevenção de doenças se
xualmente transmissíveis/AIDS e ao !.ASO de drogas, em li
vros e cadernos escolareii>".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N2 554/99 - do Sr. Sampaio Dória - que
"institui remuneração salarial mínima para o setor privado
da economia desvinculada do salário mínimo".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N2 559/99 ~ do Sr. Fernando Zuppo 
que "isenta os aposentados do pagamento de pedágio nas
rodovias federais". . .
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SA
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A - Requerimentos:

Local: Plenário 11 , Anexo \I
Horário: 9h

COMISSÃO DE VIAÇÃO f
TRANSPORTES

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

REQUERIMENTO N2 21/99 - do Sr. Antônio
Geraldo e outros - que "requerem a constituiçãó de
subcomissão permanente para estudo e avaliação
do transporte público urbano".

REQUERIMENTO NI! 22199 - do Sr. Neuton Lima 
que "requer a realização de reunião de audiência
pública com a participação de. representantes do
Ministério da Aeronáutica, do Sindicato Nacional
dos Trabalhadores na Proteção ao Vôo, do
Sindicato dos Aeronautas e da Associação
Brasileira dos Parentes de Vítimas de Acidentes
Aéreos, para avaliação da atual política de proteção
ao vôo e suas repercussões na qualidade e na
segurança do serviço de transporte aéreo".

REQUERIMENTO NI! 17/99 - do Sr. Cartos Santana
e outros - que "solicitam seja realizada reunião de
audiência pública com o Presidente da Petrobrás,
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, e com o Presidente
do Sindicato Nacional da Indústria Naval - Sinaval,
para tratar da reativação dos estaleiros no País".

REQUERIMENTO NI! 5/99 - dos Srs. Carlos
Santana e Luiz Sérgio - que "requerem a realização
de reunião de audiência pública para tratar da
utilização dos recursos do fundo de Marinha
Mercante".

4-

3-

2-

1 -

AVISOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 39 dia
Último dia: 14/06/99

PROJETO DE LEI N2 3.800/93 - do Senado Federal - que
"altera o artigo 72 da Lei n2 8.134, de 27 de dezembro de
1990, para permitir novas deduções no imposto de renda
das pessoas físicas"
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N2 3.451/97 - do Sr. Julio Redecker
que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei n28.212, de 24
de julho de 1991, para permitir a dedução, da contribuição
previdenciária, das quantias pagas pela empresa a título de
assistência médica aos seus empregados".
RELATOR: Deputado EULER MORAES

PROJETO DE LEI N2 87/99 - do Sr. Dilceu Sperafico - que
"introduz um inciso IV, no art. 133, e modifica a redação do
art. 132, da Lei nl! 8.069, de 13 de julho de 1990".
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA

PROJETO DE LEI NI! 140/99 - do Sr. Márcio Fortes - que
"acrescenta parágrafo único à Lei nl! 9.732, de 1998".

Substitutivo (Art. 119, il e § 1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (art.,119, 11 e § 19)

A PROPOSiÇÃO A.BAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

5- PROJETO DE LEI NI! 4.571/98 - do Senado
Federal (PLS N 271/98) - que "altera a redação do
art. 108 da Lei nl! 9.503, de '23 de setembro de
1997, que institui o Código de !rân~ito Brasil~iro,
para o fim de incluir na excepcionalidade preVIsta
para o transporte de passageiros em veículo de
carga ou misto a hipótese de aumento sazonal da
demanda por transporte col~tivo de passageiro".
RELATOR: Deputado JOSE CHAVES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NII 4.816/98 ~ do Sr. Max Rosenmann·-.
que "dá nova redação ao art. 3ll da Lei nll 6.321, de 1976,
que dispõe sobre o Programa de Alimentação do
Trabalhador".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO 6-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NI! 4.671198 - do Sr. Jair
Meneguelli - que "disciplina a instalação, uso e
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7-

8-

9-

10 -

11 -

12 -

manutenção de sistemas de injeção de
combustível, sonda~ de controle de mistura,
conversores catalíticos, sistemas de escapamento
de gases' em veículos automotores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: contrário
VISTA ao Depútado CARLOS SANTANA, em
26.05.99

PROJETO DE LEI Nº 4.731/98 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "regula o exercício da atividade
profissional de mototaxista".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
PARECER: favorável
VISTA ao Deputqdo CHICO DA, PRfNCESA, em
26.05.99

PROJETO DE LEI Nº 4.863/98 - do Sr. Jair
Meneguelli - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado AíRTON CASCAVEL
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado ELISEU RESENDE, em
26.05.99

PROJETO DE LEI NQ 50/99 - do Sr. Léo Alcântara 
que "altera a Lei nQ9.503, de 23 de setembro dé
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para fins de flexibilização da aplicação do disposto
no § 1º do art. 261 à categoria dos motoristas
profissionais".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA CONJUNTA aos Deputados DOMICIANO
CABRAL, Duíuo PISANESCHI E CARLOS
SANTANA, em 26.05.99

PROJETO DE LEI NQ 132199 - do Sr. Ênio Bacci 
que "toma obrigatório o kit de primeiros socorros
para veículos de condução escolares".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado JORGE COSTA, em 26.05.99

PROJETO DE LEI N2 4.124/98 - do Sr. Paulo Rocha
- que "acrescenta inciso ao art. 181 da Lei n2

9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: favorável, com emenda .

PROJETO DE LEI N2 4.206/98 - do Sr. Severino
Cavalcanti - que "introduz modificação na Lei n2
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, para permitir o enquadramento
dos veículos que especifica, como de aluguel, para
o transporte coletivo de passageiros".
RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL
PARECER: contrário

13 - PROJETO DE LEI NQ 4.824/98 - do Sr. Paulo Lima 
que "denomina 'Aeroporto Internacional Ayrton
Senna da Silva' o aeroporto internacional localizado
na cidade de Ciuarulhos, no Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado EDlNHO ARAÚJO
PARECER: favorável, com substitutivo

14 - PROJETO DE LEI Nº 147/99 - do Sr. Ênio Sacci 
que "altera o art. 180 do Código Nacional de
Trânsito".
RELATOR: Deputado ALOíZIO SANTOS

. PARECER: favoráv.el, com substitutivo

15 - PROJETO DE LEI N2 227/99 - do Sr. Augusto
Nardes - que " acrescenta ao art. 260 da Lei
Federal nº 9.503, de 23 de janeiro de 1998, e
alterações posteriores - Código Nacional de
Trânsito - o seguinte parágrafo de número 5, com
objetivo de vincular a arrecadação das multas à
realização de programas de educação para
segurança do trânsito e reabilitação de pessoas
carentes, vítimas de acidente de trânsito".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: favorável, com substitutivo

16 - PROJETO DE LEI NQ 442199 - do Sr. Euler Morais
que "insere artigo no Capítulo XIX - dos Crimes de
Trânsito da Lei n29.503/97, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado Luís EDUARDO
PARECER: favorável

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FA~E DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 39 dia
Último dia: 14/06/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12 )

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 21/99 - do Sr. Paulo Rocha - "conce-
. de passe livre aos pacientes do SUS mai~r~s de.s~ssenta

e cinco anos com renda inferior a dois salanos mmlmos no
sistema de transporte coletivo aéreo comercial, para trata
mento de saúde".
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COM.ISSÃO ESPECIAL

PLP 9/99 - NORMAS GERAIS 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 9h30min
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COMISSÃO ~SPECIAL
PEC 96..A/92 - ESTRUTURA DO

PODER JUDICIÁRIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/99 - do Poder
Executivo (MSC nº 358/99) - (tue ·dispõe sobre as nOlTl'1as
gerais para a instituição de regime de previdência comple
mentar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios·. Local: Plenário 5, Anexo 11
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 7 minutos.)

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS
SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

Local: Plenário 14, Anexo \I
Horário: 9h30min

Convidados:
- S.... JANE PASQUINELLI CASTELLO, Presidente da Fe
deração Nacional do Fisco Municipal - FENAFIM; e
- Sr.s. RELlNDO SCHLEGEL e CLEISON DIOTALEVI Pre-. . ,
sidente e Assessor Jurídico da Associação Brasileira de
Servidores de Câmaras Municipais - ABRASCAM.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FAS~ DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSOES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Último dia: 14.06.99
(Decido do Presidente da Câmala.dos Deputados)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N5I 627-A.
DE 1998. que ·altera os arts. 29 e 212 da Constituição Fe
deral". (Apensada a PEC 482197). .
RELATOR: Deputado RpNALDO CEZAR COELHO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 89-A/95

NÚMERO DE VEREADORES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 32)

Decurso: 19 dia
Últino dia: 10.06.99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 89-A, DE
1995 - do Sr. Nicias Ribeiro e Outros - que ·dá nova reda
ção ao inciso IV do artigo 29 da Constituição Federa'".
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA.

Convidado: PAUTA N2 16/99
- Dr. CARLOS DUARTE CALDAS, Presidente da Associa-
ção Brasileira de Previdência Privada - ABRAPP. Apreciação do Parecer do Relator-Geral.

COMISSÃO ESPECIAL - PLP 18/99 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSI96-A, DE

RESPONSABILIDADE FISCAL 1992 - do Sr Hélio Bicudo - que ·introduz modificações na
estrutura do' Poder Judiciário·. (Apensadas as PEC's n~
112-A/95, 127-A/95, 215-AJ95, 368..AI96 e 500-A/97)•.
RELATOR-GERAL: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA.
PARECER: favorávél, com substitUtivO.

I

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 627-A/98 - MUNiCípIOS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Convidado:
- Dr. DOMINGOS POUBEL DE CASTRO, Secretário Fede
ral de Controle do Ministério da Fazenda.

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 18/99 - do Poder
Executivo (MSC n2 483/99) - que ·regula o art. 163, incisos
1,11,111 e IV, e o art. 169 da Constituição Federal, dispõe so
bre princípios fundamentais e normas gerais de finanças
públicas e estabelece o regime de gestão fiscal responsá
vel, bem assim altera a Lei Complementár n!2 64, de 18 de
maio de 1990·.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
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DECISÕES DA PRESIDÊNCIA

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontram-se em tramitação na Casa, com os
respectivos apensados, os Projetos de Lei nlls
2.787/97, do Deputado Eduardo Jorge, que estabe
lece que o porte de armas de fogo legal será exclu
sivo para militares; 392/99, do Deputado Enio Bac--
ci, que altera o art. 242 da Lei n1l 8.069, de 13-7-90,
e dá outras providências; 998/99, do Deputado He
ráclito Fortes, que agrava a pena para quem omitir
as cautelas necessárias na guarda de arma de
fogo; e 1.044/99, do Deputado Mendes Ribeiro Fi
lho, que altera a Lei n1l 9.437, de 1997, instituindo a
obrigatoriedade de renovação anual do registro de
armas de fogo. '

Tendo em vista o fato de as referidas proposi
ções disporem sobre matéria análoga ou correlata,
determino, nos termos dos arts. 142 e 143, do Regi
mento Interno, a apensação de todas e seus respecti
vos apensados ao Projeto de Lei nº 2.787/97.

Publique-se.
Em 9-6-99. - Michel Temer, Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIÀLlDADE

Declaro, nos termos do art. 164, inciso I, § 4º,
do Regimento Interno, a prejudicialidade dos Proje
tos de Lei nlls 2.690/89, do Deputado José Luiz de
Sá, que dispõe sobre a comercialização de armas
de fogo, e 4.631/98, da Deputada Célia Mendes,
seu apensado.

Em conseqüência, determino a desapensação
dos Projetos de Lei nlls 998/99, do Deputado Herácli
to Fortes, que agrava a pena para quem omitir as cau
telas necessárias na guarda de arma de fogo; e
1.044/99, do Deputado Mendes Ribeiro Filho, que al
teráa Lei n1l 9.437/97, instituindo a obrigatoriedade de
renovação anual do registro de armas de fogo, do
Projeto de Lei nll 2.690/89, por não restarem prejudi
cados.

Publique-se.
-Em 9-6-99. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO

'Requer, nos termos regimentais, a
retirada dos projetos de lei que menciona.

Senhor Presidente,.
Requeiro a Vossa Eixcelência, nos termos do

art. 104 do Regimento Interno, a retirada dos Projetos
de Lei nlls 187/99, que estabelece as condições de
compra <:!e armamento, munição e equipamento pe-

las polícias federais, civis, militares e corpos de bom
beiros militares; e 444/99 que estabelece as armas
permitidas para uso em atividade de policiamento,
ambos de minha autoria.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Alberto Fraga.

Defiro. Publique-se.
Em 9-6-99. - Michel Temer, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontram-se em tramitação na Casa as Pro
postas de Emenda à Constituição nºs 264-A, de 1995,
que altera o inciso XXIX do art. 7º da Constituição Fe
deral, para uniformizar o prazo prescricional para
ações trabalhistas; e 7-A, de 1999, que dá nova reda
ção ao inciso XXIX do art. 711 e revoga o art. 233 da
Constituição Federal.

Tendo em vista o fato de já terem sido proferidos
pareceres de admissibilidade pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação a ambas as pro
posições e de que a matéria sobre a qual dispõem
-guardarem semelhança e conexão, determino a
apensação da PEC nº 264-N95 à PEC nº 7-N99, nos
termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Interno.

Publique-se.
Em 9-6-99. - Michel Temer, Presidente.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nobre Deputado Eduardo Jorge formulou, em
3 de fevereiro do corrente ano, requerimento de de
sarquivamento de proposições de sua autoria.

No tocante à matéria, defiro, presentes os requi~

sitos constantes do art. 105 do RICO, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PL nº 5.676/90; PL
nll 4.141/90; PL nll 4.702/94; PL nº 23/95; PL nº 24/95;
PL nº 541/95; PL n1l 1.135/91; PL n1l 1.174/91; PL nº
1.377/95; PL nº 1.826/96; PL nll 2.023/91; PL nll
2.186/96; PL nº 2.213/96; PL nll 2.214/96; PL nll

2.368/96; PL nll 2.407/96; PL nll 2.787/97; PL nll

2.949/97; PL nº 2.964/97; PL nº 3.175/97; PL nº
3.585/97; PL nº 3.645/97; PDC nº 199/92; PDC nº
432/94; PEC nº 20/95. Indefiro o pedido quanto às
proposições a seguir relacionadas, em virtude de não
terem sido objeto de arquivamento: PL nO 5.367/90;
PL nO 5.315/90; PL nO 20/91; PL nO 1.094/95; PL nO
1.394/91; PL nO 1.456/91; PL nO 1.920/91; PL nO
2.022/91; PL nO 4.182/93; PL nO 4.546/94; PL nO
4.702/94; PL nO 2.022/96; PL nO 2.023/96; PL nO
3.220/92; PL nO 4.~00/99 e Recursos nOs 49/95,
162/97, 189/97, 196/97, 222/98, 223/98, e RIC nO
3.095/97. O PL nO 2.242/96 foi remetido ao Senado
Federal, a PEC nO 176/93 foi arquivada definitivamen
te, e a Indicação nO 1.329/98 foi arquivada, em virtude
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de ter tido sua tramitação encerradá: Ofide-sê ao Re
querente e, após, publique-se. Em ·15-2-1999. - Mi
chel Temer, Presidente.

Retifico o presente despacho, para de
terminar o desarquivamento, nos termos do
art. 105 do RICO, do PL n2 1.394/91, inclur
do, indevidamente, na relação de proposi
ções cujo desarquivamento foi indeferido.
Oficie-se ao Requerente.

Em 9-6-99. - Michel Temer, Presi
dente.

ATOS DA PRESIDÊNCIA '

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ponto nll

12257, do cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Llder do Gover
no no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ALEXANDRE DE J::SUS SILVA YANES, ponto nll

12834, do cargo· de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinetedo Llder do Gover
no no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999.
Michel Temer, Presidente.,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CRISTOVÃO PATR[CIO DE SENA, pOnto na 12837,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Uder do Go
verno no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.ll, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, .da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DANIEL ANTONIO DOS SANTOS, ponto n.ll 13044,
do cargo de Assistente de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
da Frente Liberal.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.ll, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa n.ll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei n.ll8.112, de 11 de dezembro de 1990, ERICA
DOUTOR ROCHA DE AMORIM, ponto nl!. 12412, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Gover
no no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 11!., item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nl!. 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nl!. 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ERNANI DE PAULA MACHADO, ponto nl!. 12892, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14 do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Governo no Congres
so Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara .dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.ll, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nl!. 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nl!. 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOAQUIM ARANTES NETO, ponto nll 12445, do car
go de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Qua-
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dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exer
ce no Gabinete do Líder do Governo no Congresso
Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputado~., no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12,item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar,de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LUCIANO GOMES DE LIMA, ponto nl! 12828, do car
go de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exer
ce no Gabinete do Líder do Governo no Congresso
Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCOS VINICIUS PINTO DA SILVEIRA, ponto nl!
12830, do cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Gover
no no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, ponto nº 12018,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Go
verno no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
VITAL DIAS FERREIRA, ponto nº 12.425, do cargo de
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Ga·
binete do Líder do Governo no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
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, resol
ve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, VERÔNICA MARIA
SANT'ANNA SABINO DE OLIVEIRA, ponto nº 12.752,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Govemo no Congresso
Nacional, a partir de 12 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I, alínea
8, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº
8.112, citada DAVIMAR PEREIRA para exercer, no
Gabinete do Líder do Govemo no Congresso Nacional,
o cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo Ato da Mesa n2 40, de 4 de julho de 1996, combina
do com o parágrafo único do artigo 1º do Ato da Mesa nº
1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea
8, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de 1990, re
solve nomear na forma do artigo 9º, item 11, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, FLÁVIA DE
SOUZA MARQUEZ MORAIS para exercer, no Gabine
te do Líder do GovernonoCongresso Nacional, o cargo
de Assessor Técl)ico,'CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, nos termos da lotação fixa
da pelo Ato da Mesa nº 40, de 4 de julho de 1996.

Câmara dos Deputados, 9 de junho qe 1999. 
Michel Temer, Presidente.
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o Presidente de: Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiç(íes que lhe confere o artigo 112, item
I, alínea a, do Ato da lvlesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 512 da Lei nº 8.112 de 11 de dezem
bro de 1990, res:>lve nomear, na forma do artigo 912,

item 11, da Lei nQ 8.11 ~!, citada, JOÃO BATISTA DE
MOURA para exercer no Gabinete do Líder do Par
tido da Frente Liberal, o cargo de Assistente Técni
'co de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de
Pessoal, da Câmara dos Deputados, criado pelo ar
tigo 22 do Ato da Mesa nº 2, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara do:~ Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temmer, Pres:dente.

o Preside ,te da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiçõ3s qUi~ lhe confere o artigo 112, item I,
alínea a, do Ato ja Musa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6'! da Li3i nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 912, item
11, da Lei nº 8.112, citada MARCELO CARNEIRO
MEDEIROS DE SOUZA para exercer, na Direto
ria-GeraI, o cargcl de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-'15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputadcis, cri ado pelo artigo 112 do Ato da
Mesa nQ 91, de 2 de abril de.1998, combinado com o
parágrafo único do artigo 1Q 'do Ato da Mesa nQ 1, de
24 de fevereiro d'3 199~.

Câmara don Dep.Jtados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidonte.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe 'confere o artigo 112, item
I, alínea a, do Ato da Mesa· nQ 205, de 28 de junho
de 1990, e o artilJo 612 da Lei nQ 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resol'fe nomear, na forma do artigo
92 , item 11, de, Lei n2 8.112, citada MARIA
JUSCIMAR ORJ~NY GAMARGO para exercer, no
Gabinete do Líde r do Governo no Congresso Nacio
nal, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro dE' Pessoal da Câmara dos De
putados, nos termos ('a lotação fixada pelo Ato da
Mesa nQ 40, de ti de jlilho de 1996, combinado com
o parágrafo único do artigo 112 do Ato da Mesa nº 1,
de 24 de fevereim de 1999.

Câmara dO~i Deputados, 9 de junho de 1999.
Michel Temer, Presidé'nte.

Junho de 1999

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 112, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 612 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 912,

item 11, da Lei nQ 8.112, citada olivlA MARIA lEITE
SEVERINO para exercer, no Gabinete do Líder dõ
Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmàra dos Deputados,
criado pelo artigo 12 do Ato da Mesa nQ 27, de 7 de
dezembro de 1995, combinado com o parágrafo úni
co do artigo 12 do Ato da Mesa nº 1, de 24 de feverei
ro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 112, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, e o
artigo 612 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 912, item 11, da Lei nQ

8.112, citada SÁVIO DE LIMA CARNEIRO para exer
cer, no Gabinete do Lider do Partido da Social Demo
cracia Brasileira, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 22 do Ato da
Mesa nQ 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Michel Temmer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 966, DE 1999

(Do Sr. Fernando Ferro)

Solicita estudo comparativo ao Br.
Ministro das Minas e Energia a respelio
do desempenho das empresas de ener
gia elétrica privatizadas e estatais.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Ex!! com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que ouvida a Mesa seja soli
citada ao Sr. Ministro das Minas e Energia o enca
minhamento a esta casa de estudo comparativo do
desempenho das empresas do setor elétrico, privati-
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zadas em relação àquelas que se mantiveram esta
tais, CEB, Furnas, CELP, Copel e Cemig

Justificação

Durante o ano de 1996, a CEB foi considerada
pela Revista Exame, como' sendo a empresa do se
tor elétrico de melhor desempenho considerando o
nível de satisfação de seus usuários. Em 1998, esta
mesma estatal, foi a primeira empresa pública a re
ceber o Selo "Empresa Cidadã" concedido pelo Iba
se em função de seu Balanço Social.

Furnas, com uma potência instalada, de·9.100
MW, é uma das maiores geradoras da Am'érica Lati
na. Seu faturamento é da ordem de R$4,1 bilhões
por ano e, só no ano passado, seu lucro líquido foi
da ordem de R$470 milhões.

Dado esses fatos, julgo oportuno que tenha
mos estudo mais apropriado com base nos diferen
tes desempenhos de forma a subsidiar nossos po
sicionamentos frente ao Programa de Desestatiza
çãoNacional.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1999. - De
putado Fernando Ferro.

OF.86/99

Brasília, 25 de maio de 1999.

Senhor Presidente,

Faço chegar às mãos de V. Ex!! requerimento
de informação de autoria do Senhor Fernando Fer
ro, aprovado por esta Comissão em reunião ordiná
ria realizada nesta data, solicitando encaminhamen
to ao Ministério de Minas e Energia.

Na oportunidade, renovo a V. Ex!! meus protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Gilberto
Kassab, Presidente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 9 de junho de 1999. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-6-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N2 968199

(Do Sr. Dep. Luiz Bittencourt)

Solicito informações do Sr. Minis
tro da Saúde a respeito da falta de
cumprimento da chamada Lei dos Ge
néricos, que estabelece que desde o
último dia 5 de maio os laboratórios
deveriam estampar nas embalagens o
nome do princípio ativo do medica
mento (nome genérico) do mésmo ta
manho do nome de fantasia (marca co
merciai).

Sr. Presidente,

Com fulcro no art. 50, § 2º, da Constituição Fe
deral, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Saúde o seguinte pedido
de informações:

a) Quais os motivos da falta de cumpri
mento da chamada Lei dos Genéricos, que
determina aos laboratórios estamparem nas
embalagens o nome do medicamento ativo
(nome genérico) do mesmo tamanho do
nome de fantasia (marca comercial), que
deveria entrar em vigência desde o último
dia 5 de maio?

b) Porque o Ministério da Saúde e as
entidades associadas ao setor não conse
guiram chegar a um acordo em relação as
regulamentações?

c) Porque o Ministério não implementa
a Lei nos produtos onde há viabilidade para
a rotulagem e continua a discussão sobre
os medicamentos problemáticos, com a falta
de espaço para incluir todos os princípios
ativos, no caso de haver mais de dois, por
exemplo?

d) Qual o prazo que o Ministério da
Saúde pretende solicitar ao Presidente da
República para cumprir a Lei?

e) Enquanto isso não acontece, quem
se responsabiliza pelos prejuízos do consu
midor?

f) Quais as medidas concretas adota
das pelo Ministério para cumprir a Lei apro
vada em janeiro deste ano?

Sala das Sessões, 1º de junho de 1999. - Luiz
Bittencourt, Deputado.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de junho de 1999. - De
putado Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9 de junho de 1999. - Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 969/99

Requer Informação do Ministério
das Relações Exteriores sobre os docu
mentos que o governo brasileiro apre
sentará à Organização Mundial do Co
mércio - OMC sobre o uso da fibra criso
tila no Brasil, além de informações sobre
a utilização de serviços de assessoria
pago pela empresa Eternlt.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do § 2l! do art. 50 da Consti

tuição Federal combinado com o art. 115 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminha
da ao Ministro das Relações Exteriores, Senhor Felipe
Lampreia, o seguinte requerimento de informação:

• a teor dos documentos que serão apresen
tados à organização Mundial do Comércio defen
dendo a continuidade da utilização comercial de
amianto.

• a Ministério das relações Exteriores recebeu
subsídios de assessores contratados pela empresa
Eternit? Caso tenha recebido, esse procedimento é
comum em casos semelhantes e que envolvam inte
resses da empresa envolvida?

Justificação

a jornal Gazeta Mercantil publicou em 27 de
maio de 1999, artigo intitulado "Brasil defenderá
amianto na aMC". Como sou autor do projeto de lei
nl! 2.186/96, que prevê o banimento do amianto em
nosso país, por esta fibra ser comprovadamente no
civa à saúde das pessoas expostas a este produto,
solicito estas informações acima,' por achar preocu
pante o teor da matéria publicada.

A França e outros países da União Européia
baniram esta fibra por estimarem que cerca de 250
mil pessoas estão condenadas a morte por doenças

pulmonares causadas pelo amianto, a saber, asbes
tose, câncer e mesotelioma.

São vários os casos constatados em nosso país
causados pelo uso continuado do amian~o. Por acom
panhar este assunto há algum tempo, julgo ser da
maior gravidade que o Brasil vá à aMC defender a
produção e o uso da fibra e que, além disso, esteja
assessorado pela Eternit, empresa diretamente en
volvida no caso.

Sala das sessões, 2 de junho de 1999. - Depu
tado Eduardo Jorge PT/SP.

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 junho de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-6-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 970, DE 1999

(Do Sr. Geraldo Magela)

Solicita informações ao Sr. Ministro
dã Fazenda sobre as operações de em
préstimos efetuadas entre o Banco do
Brasil S.A. e a construtora Encol•

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal e nos arts. 24, Ve § 22 , e 115 do Regimento
Interno, requeiro a yossa Excelência que, ouvida a
Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda
o seguinte pedido de informações:

a) qual o inteiro teor do relatório da Se
cretaria de Controle Interno do Ministério da
Fazenda sobre as operações de emprésti
mos efetuadas entre o Banco do Brasil S.A.
e a construtora Encol;

b) que providências foram tomadas
pelo Ministério para assegurar a recupera
ção dos valores emprestados.

Justificação

Atualmente, a construtora Encol, cuja falência
foi decretada no mês de março passado, tem uma dí
vida em torno de R$200 milhões com o Banco do Bra
sil, valor que dificilmente será recuperado, tendo em
vista o elevado valor dos compromissos trabalhistas e
fiscais da massa falida.
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Em auditoria realizada internamente, com o fim
, de apurar as relações entre o Banco do Brasil e a
Encol no período de janeiro de 1992 a dezembro de
1997, foram apontadas irregularidades na concessão
de créditos à construtora. Foi sugerida, ainda, a de
missão de seis funcionários do Banco.

Posteriormente, o Conselho Fiscal do Banco
do Brasil realizou investigações própria. No último
dia 2 de março, o Conselho Fiscal aprovou parecer
do conselheiro Carlos Alberto de Araújo, o qual con
testa a auditoria realizada, isenta de culpa os funcio
nários e aponta para a responsabilização da Direção
Geral do Banco, em especial do Diretor de Crédito,
do Diretor de Finanças e do Diretor de recursos Hu
manos.

Esse antagonismo verificado nas duas apura
ções deixa latente a possibilidade de responsabiliza
ção e punição de pessoas que de fato não foram as
causadoras do prejuízo ao Banco, enquanto verdade
iros responsáveis podem ficar impunes.

No dia 26 de março, o Conselho de Administra
ção do Banco do Brasil reuniu-se extraordinariamen
te para apurar a responsabilidade pela concessão
dos empréstimos. Nessa data, o Conselho decidiu,
entre outras coisas, solicitar ao Ministério da F~zen

da a realização de auditoria especial, com o fim de
emitir parecer sobre as divergências constatadas
entre o laudo da auditoria interna e o relatório do
Conselho Fiscal.

No dia 27 de maio, o Ministério da fazenda en
viou à CPI dos Bancos, em funcionamento no Sena-

o do Federal, um relatório da Secretaria de Controle
Interno confirmando que o Banco do Brasil desres
peitou várias normas da própria instituição para be
neficiar a Encol. Esse relatório ratifica a auditoria in
terna, desqualifica o relatório do Conselho Fiscal. e
corrobora o pedido de demissão de funcionários do
Banco.

A nosso ver, as informações do Ministro sobre
esse relatório servirá para pôr fim às dúvidas que pai
ram sobre a responsabilidade por esse prejuízo de
R$200 milhões que o Banco do Brasil está prestes a
amargar.

Pelo exposto, esperamos ver o presente reque
rimento aprovado pela Mesa e devidamente proces
sado.

Sala das Sessões, 1Q de julho de 1999. - Depu
tado Geraldo Magela PT - DF.

Voto

Estamos de acordo com o art. 50, §2Q da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do

regimento Interno da casa, voto pelo encaminhamen
to.

Sala de Reuniões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-6-99. - Heráclito Fortes, 1º Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 972 DE 1999

(Do Sr. Ben-Hur Ferreira)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação sobre criação de programa
para aumentar o número de estudantes
negros na Universidade.

Com fundamento no art. 50, § 29 da Constituição
Federal e nos arts. 24, inciso V e § 29 , e 115, inciso I,
do Regimento Interno. solicito a V. Exª seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Educação o seguinte pedido
de informações:

1) Quais iniciativas no âmbito do Minis
tério da Educação estão em andamento vi
sando a ampliação do número de estudan
tes negros nas universidades?

2) Qual a relação dos cursos
pré-vestibulares que serão beneficiados
pelo programa de apoio do Ministério da
Educação?

3) Qual a origem dos recursos destina
dos à criação de bolsa de estudos para ne
gros universitários, levando-se em conta o
que dispõe a medida provisória nº 1.827, de
27-5-99, que dispõe sobre o Fundo de Fi
nanciamento ao Estudante do Ensino Supe
rior?

Justificação

Desde a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD) de 1982, com seu suplemento es-

. pecial sobre educação, que há dados oficiais dispo
níveis sobre a apropriação desigual de oportunida
des educacionais por partes dos negros e
não-negros e os efeitos da discriminação racial a
trajetória escolar dos afro-descendentes. Não sur
preendeu portanto a ampla divulgação pela impren
sa de informações dando conta de que o Governo
Federal (ver, p. ex., Jornal do Brasil, edição de
29-4-99; p. 6) pretende lançar no ~~"'Jundosemestre
de 1999 programa de apoio a estudantes negros. O
referido programa vi§l.s garantir o funcionamento de
cursos pré-vestibulares e a criação de bolsas para a
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manutenção dos estudantes negros nas universida
des. Como as características do referido programa
não foram detalhadas no noticiário e o seu anúncio
motivou um conjunto de demandas ao nosso gabi
nete, julgamos oportuno solicitar ao Ministério da
Educação as informações necessária.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. 
Ben-Hur Ferreira, DeputadoFederal- PT/MS.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 29 de junho de 1999. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.
Em 9 de junho de 1999. - Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente em exercício na
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 973, DE 1999

(Do Sr. Saraiva Felipe)

Solicito Informações ao Ministro de
Estado da Previdência e Assistência So
cial a respeito do Serviço de Atendimen
to ao Cidadão - SAC

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 50, § 22 da Constituição Fe
deral combinado com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados solicita
mos seja encaminhado ao Senhor Ministro da Previ
dência e Assistência Social o seguinte requerimento
de informações:

O Programa denominado "Serviço de Atendi
mento ao Cidadão - SAC", criado e implementado
pelo MPAS, em diversos pontos do território nacional,
tem um ideário que na concepção corresponde aos
justos anseios dos milhões de segurados da Previ-
dência Social no Brasil. .

Entretanto, nem sempre concepção e prática
estão em perfeita sintonia e diversas informações ori
ginadas de várias áreas têm levantado questiona
mentos importantes sobre possíveis desvios e irregu
laridades na implantação de unidades do SAC em vá
rias cidades.

Diante do exposto, requeremos do ilustre Minis
tro do MPAS as seguintes informações:

1) Quantas unidades de SAC estão, implantadas
e quantas em curso de implantação?

2) Qual o custo médio de implantação dessas
unidades?

3) Qual o custo de manutenção, descriminan-
do-se:

a) custo com o pessoal do próprio INSS;
b) custo com pessoal contratado;
c) custo com a locação do imóvel e respectivo

condomínio;
d) em caso de terceirização, indicar o contrata

do, o valor do contrato e a respectiva forma de paga
mento.

4) Quais os recursos orçamentários destinados
a cobertura das despesas com os SAC (indicar a fon
te) e os recursos financeiros que estão sendo utiliza
dos na liquidação dessas despesas?

5) Como estão sendo contabilizadas as despe
sas com as unidades do SAC e quais as rubricas utili
zadas?

Sala das Sessões , 2 de junho de 1999. - De
putado Saraiva Felipe, PMDB - MG.

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 junho de 1999. - Deptado
Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad refrendum da Mesa
Em 9 de junho de 1999. - Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 974, DE 1999

(Do Senhor Mareio Bitiar)

"Solicita ao Senhor Ministro da Agri
cultura e do Abastecimento Informações
sobre os programas implementados ao
fomento e apoio à produção de borracha
e gerenciamento de usinas de beneficia
mento nos municípios de Santarém (PA)
Xapurí e Sena Madureira (AC).

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24 inciso Ve § 22 , e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência,
seja encaminhado ao Senhor Ministro da Agricultura
e Abastecimento o seguinte pedido de informações:
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Com o objetivo de melhor conhecer e acompa
nhar a política do Governo Federal para a Amazônia,
que tenho a honra de representar no Parlamento como
Deputado Federal pelo Acre, venho solicitar de Vossa
Excelência, informações a respeito dos programas im
plementados pelo Ministério da Agricultura e do Abas·
tecimento nos últimos quatro anos relativamente às
populações tradicionais, mais ~specificamente ao fo
mento e apoio à produção de borracha, e gerencia
mento de usinas de beneficiamento, nos municípios de
Santarém (PA), Xapuri e Sena Madureira (AC).

Seria de grande valia que essas informações
fossem acompanhadas de prestação de contas dos
recursos liberados para Cooperativas e Associações
das áreas referidas, bem como a previsão de contra
tação para o presente exercício.

Sala pe Sessões, 2 de junho de 1999. - Deputa
do Mareio Bittar.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9·6·99. - Deputado Herácli
to Fortes, Primeiro Vice-presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-6-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 975, DE 1999

(Do Senhor Mareio Bittar)

Solicita ao Senhor Presidente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA Informações sobre recursos da
União investidos nas usinas de benefici
amento de borracha nos municípios de
Sena Madureira e Xapuri (AC), com res
pectivas prestações de contas.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui·

ção Federal e nos arts. 24 inciso V e § 21:1, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência,
seja encaminhado ao Senhor Presidente do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, o seguinte pedido de informa·
ções:

Com o objetivo de melhor conhecer e acompa·
nhar a política do Governo Federal para a Amazônia
e, espedalmente para o Acre, entre as quais se des
tacam os programas de apoio ao extrativismo e às

populações tradicionais, venho, como -Parlamentar
membro titular da Comissão de Defesa do Consumi
dor, do Meio Ambiente e das Minorias, solicitar de
Vossa Excelência, informar sobre o montante de re·
cursos investidos pela União nos últimos quatro
anos a qualquer título e programa, nas usinas de be
neficiamento de borracha de Sena Madureira e de
Xapuri no Estado do Acre, com as respectivas preso
tações de contas e alcance em termos de produto e
beneficiários.

Sala de Sessões, 2 de junho de 1999.....Deputa·
do Mareio Bittar.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 9-6-99. - Deputado Herá·
clito Fortes, Primeiro Vice-presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-6-99. - Heráclito Fortes, 1º Vi·

ce-presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 976, DE 1999

(Do Senhor Marcio Bittar)

Solicita ao Senhor Ministro do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, informações sobre
ações implementadas na região no âmbi
to do Programa Amazônia Solidária.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui·

ção Federal e nos arts. 24 inciso Ve § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência,
seja encaminhado ao Senhor Ministro do Meio Ambi·
ente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal o
seguinte pedido de informações: -

Preocupado em acompanhar com exatidão e
clareza a política do Governo Federal para a Amazô
nia, que tenho a honra de representar no parlamento,
venho solicitar de Vossa Excelência algumas infor
mações sobre ações implementadas na região no
âmbito do programa Amazônia solidária até a presen
te data, relativamente ao extrativismo, as quais po
dem se resumir como abaixo:

1. quais os projetos desenvolvidos pelo governo
e por organizações não governamentais financiadas
com recursos da União?

2. Qual o montante de recursos fínanceiros con·
tratados e liberados para cada um?



27078 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1999

3. Quais os resultados obtidos em cada um, em
termos de produção e de público atendido?

4. Houve prestação de contas? Encaminhar có
pias.

Sala de Sessões, 2 de junho de 1999. - Deputa
do Mareio Bittar.

Voto

Estando de acordo com o ali. 50; § 2ºdçi. Consti
tuição Federal, e corri os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-presidente Re
lator.

Defiro, ad refereno'lum da Mesa.
Em 9-6-99. - Herátclito Fortes; 1º Vi~

ce-presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 977, DE 19!~9

(Do Sr. Augusto Nardes)

Solicita informações ao Ministério
do Trabalho e Emprego sobre o número
de trabalhadores admitidos com carteira
assinada nas microempresas e empresas
de pequeno porte optantes do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições (SIMPLES).

Senhor Presidente:
. Requeiro a V. Exll, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro do Trabalho
e Emprego, no sentido de esclarecer esta Casa
quanto ao número de trabalhadores admitidos com
carteira assinada nas microempresas e empresas
de pequeno porte que optaram pelo Sistema Integra-

. do de Pagamento de Impostos e Contribuições
(SIMPLES), bem como acerca da abertura dessa es
pécie de estabelecimento.

Justificação

A Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o regime tributário das microempresas e
das empresas de pequeno porte, instituindo o Siste
ma Integràdo de Pagamento de Impostos'e Contribui
ções desses pequenos empreendimentos, foi o resul
tado de anos e anos de esforços dos Parlamentares
qefensores das pequenas empresas. Essa lei tem a
finalidade de regulamentar o art. 179 da Constituição
Federal que a elas prevê a aplicação de tratamento

.jurfdioodifetenciado,·visandoil'ícentivá-Ias mediante
sih1plificação .desuas obrigações adrílinistrativas, tri-

butárias, previdenciárias e creditícias, ou pela elimi
nação ou redução dessas por meio de lei.

Estudos de 1993 indicavam que as microempre
sas e as empresas de pequeno porte eram responsá
veis por mais de 60% dos empregos gerados pela
economia nacional. Diante disso, procurou-se incenti
var a abertura desses empreendimentos, com o obje
tivo de se criar postos de trabalho ou, pelo menos, re
gularizá-los, aumentando-se a base de arrecadação
tributária.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), do IBGE, em 1995, havia
69.628.608 pessoas de 10 anos ou mais de idade
ocupadas, sendo 35.665.946 empregadas, das qua
is apenas 19.664.844 com carteira assinada, ou
seja, cerca de 55% estavam no setor formal. A mes
ma pesquisa, em 1997, indicava que das 69.331.507
pessoas com mais de 10 anos ocupadas,
36.148.320 tinham vínculo empregatício, das quais
19.878.252 possuíam carteira de trabalho assinada,
ou seja, cerca de 54,99%. Assim, passados dois
anos da publicação da referida lei, a situação pouco
foi modificada.

Inscrevendo-se no Simples, essas empresas,
conforme seu faturamento, recolhem alíquota única
sobre a receita bruta mensal, que varia de 3% se a
receita for de até R$60.000,00 a 8,6% se a receita
for de até R$1.200.000,00. Essa contribuição impli
ca pagamento mensal unificado dos seguintes tri
butos: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e as contribuições para o PIS/Pasep, sobre o Lu
cro Líquido (CSLL), para Financiamento da Segurida
de Social (Cofins), para Seguridade Social e demais
contribuições instituídas pela União (Senai, Sesi, Se
nac, Sesc, Senat, Sest, Sebrae, Incra, Salá
rio-Educação).

Assim, foi removido um dos maiores obstáculos
à formalização do emprego pelas pequenas empre
sas, os encargos sociais (a exceção do FGTS), o que
deveria possibilitar a contratação de trabalhadores e
a regularização das atuais, na forma do registro de
suas carteiras de trabalho.

No entanto, o alto índice de informalidade per
manece em mais de 50%, apesar de tais renúncias
tributárias por parte da União, notadamente com rela
ção à Previdência Social, que deixou de arrecadar,
em média, 22% sobre a folha de salários das peque
nas empresas.

Dessa forma, é importante que a Câmara dos
Deputados possa dispor de dados referentes à apli~

cação da Lei nº 9.317/96, com o objetivo de efetuar
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uma avaliação realista deste tipo de incentivo, nota
damente como subsídio à análise de outros projetos
dessa natureza em tramitação.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - Depu
tado Augusto Nardes.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da Consti
tuição federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-presidente Re-

I .

lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-6-99. - Herãclito Fortes, 1!l

\rice-presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO
N11 978, DE 1999

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informaçôes ao Sr. Ministro
de Estado da Educação sobre a Residên
cia Médica em hospitais.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 211, e 155, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado da Educação o se
guinte pedido de informações:

1) Quais são os critérios para autorizar o funcio
namento das Residências Médicas;

2) Qual é o tipo de controle elou fiscalização so
bre as Residências Médicas;

3) Quais são as entidades hospitalares, em todo
o país, que estãCl credenciadas para fornecer cursos
de Residência Médica para a formação de especiali
dades médicas;

a) Especificar por entidade, qual a respectiva
especialidade e o início do funcionamento;

b) O número de vagas, por entidade;

4) Quais são as entidades que solicitaram a
autorização para terem Residência Médica e a partir
de qual data.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - Depu
tado Dr. Rosinha.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211, da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do

Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 9 de junho de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeirro Vice-presidente, Rela
tor.

Defiro, ad referendum, da Mesa.
Em 9-6-99. - Herãclito Fortes, Primei

ro Vice-presidente no exercício da presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N~ 979, DE 1999

(Do Sr. Renildo Leal)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente a respeito da destina
ção dos recursos obtidos pelo antigo
IBDF (Ibama)

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e
116 do, Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informa
ções ao Sr. Ministro do Meio Ambiente no sentido de
esclarecer esta Casa quando à destinação do dinhei
ro arrecadado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal-IEIDF, com a discriminação dos va
lores arrecadados e propriedades onde foram aplica
dos estes recursos na Amazônia.

Justificação

O aumento crescente e progressivo dos desma
tamentos em toda a Amazônia que, através de de
núncias dos empresários do setor, acusam o governo
de ser omisso na aplicação dos recursos da politica
de reflorestamento naquele Estado (PA).

As ações do governo precisam ser redireciona
das, de forma a fomentar a indústria de refloresta
mento.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - Depu
tado Renildo Leal (PTB/PA).

Voto:

Estando de acordo com o art. 50, § 211, 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 junho de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-presidente, Rela
tor.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9 de junho de 1999. - Herãclito

Fortes, 111 Vice-presidente no exercício da
Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES'
Nll 980, DE 1999

(Do Sr. Deputado.Pedro Eugênio)

Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro de Minas e Energia
sobre a adulteração de combustíveis em
vãrios estados do país.

Senhor Presidente,

Requeiro Vossa Excelência com fulcro no art.
50, parágrafo 211 da Constituição Federal, combinado
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados que sejam solicitadas ao Exce
lentíssimo Senhor Ministro das Minas e Energia as
seguintes informações:

Diante da denúncia feita pela Federação Naci
onal do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lu
brificantes (Fecombustíveis) e por sindicatos de dis
tribuidores no Jornal do Brasil de 13 de maio de
1999, de que o combustível vendido em vários esta
dos do país está sendo adulterado por solventes e
refinados, além de conter mais álcool do que os 24%
hoje permitidos por lei" solicito as seguintes informa
ções:

1) O Ministério está a par das denúnci
as? Em caso afirmativo que atitudes está to
mando em relação às mesmas?

2) Qual o órgão responsável pela fis
calização da qualidade do combustível dis
tribuído no país? Quantos funcionários pos
sui e qual sua dotação orçamentária
(1995-1999)?

Diante do exposto, solicito sejam tomadas as
providências cabíveis quanto ao envio do presente
requerimento.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - De
putado Pedro Eugênio.

Voto

Estando de açodo com o art. 50, § 211, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 9 de junho de 1999. - De
putado Herãclito Fortes, Primeiro Vice-presidente.

Defiro Ad referendum, a Mesa
Em 9 de junho de 1999 - Herãclito

Fortes, 1ll Vire-presidente em exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll981 DE 1999-

(Do Sr. Deputado Pedro Valadares)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio a res
peito das concessões de vistos para tra·
balhadores estrangeiros.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 50 da Constituição

Federaf e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor
mações ao Sr. Ministro do Trabalho, no intuito de es
clarecer esta Casa quanto às seguintes questões:

"1) Número de vistos expedidos para
estrangeiros trabalhàrem no Brasil no perío
do de 1995 até hoje;

2) nacionalidade em termos percentua
is dos estrangeiros, que entraram no Brasil
no mesmo perlodo, com. a finalidade de tra
balhar.

3) Análise de uma posslvel correlação
entre a vinda desses estrangeiros e as em
presas multinacionais que adquiriram em
presas estatais.

A) Se o Brasil continuará a expedir es
ses yistos indiscriminadamente, prejudicando
a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil
e os milhares de desempregados brasileiros".

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - De
putado Pedro Valadares (PSB/SE).

Voto:

Estando de acordo com o art. 50, § 211, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa. Voto Pelo Encaminhamento.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Deputa
do Herãclito Fortes, Primeiro Vice-presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9 de junho de 1999. - Herãclito

Fortes, 111 Vice-presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 982, DE 1999

(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Solicita informação ao Sr. Presiden
te ao Ministro do Trabalho, Sr. Francisco
Dornelles, a respeito das concessões de
vistos permanentes à estrangeiros para'
ocuparem cargos no Brasil.
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Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 50, § 22, da Constituição Federal, e no art. 115,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, seja encaminhado ao Ministro do Trabalho,
Sr. Francisco Dornelles, o seguinte requerimento:

Tendo em vista denúncias amplamente divulga
das pela imprensa escrita e televisiva sobre a conces
são de um grande número de visto permanentes para
estrangeiros ocuparem cargos no Brasil, acarretando
inclusive na demissão de dois diretores da área de imi
gração, Leon Cinelli e Luiz Carlos da Luz, pergunta-se:

• Quantos vistos foram concedidos, do
mês de janeiro de 1996 até o mês de abril
de 1999, a estrangeiros.para trabalharem no
Brasil;

• Por quem os vistos eram solicitados,
se pelos próprios interessados ou por algu
ma empresa despachante, em caso de em
presa, relacioná-Ias;

• A relação completa dos nomes, país
de origem, n2 de passaporte, profissão, em
presa que trabalha no Brasil, data de entra
da no país de todos os estrangeiros que re
ceberam os vistos para trabalharem no Bra
sil, nos últimos cinco anos.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - De
putado Bispo Rodrigues.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de junho de 1999. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-presidente, Relator..

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9 de junho de 1999. - Heráclito

Fortes, 12 Vice-presidente no exercício da
Presidência.

PORTARIAS

PORTARIA N2 046/99

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso II do art. 12 do Ato da Mesa n2

205, de 1990, resolve, credenciar o Senhor EDELCIO
VIGNA DE OLIVEIRA como Representante do
INSTITUTO POLÍTICAS ALTERNATIVAS PARA O
CONE SUUPACS.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

PORTARIA N2 047/99

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso II do art. 12 do Ato da Mesa nº
205, de 1990, resolve, credenciar o Senhor CARLOS
ALBERTO PIO como Representante da
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE BRASíLlAlFSSPB.

Câmara dos Deputados, 9 de junho de 1999. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ata da Vigésima Sétima ~eunião Ordinária,
realizada em 9 de junho de 1999

Aos nove dias do mês de junho de mil novecen
tos e noventa e nove, às dez horas e quarenta e cinco
minutos, no Plenário 1 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado José Carlos Aleluia, estando
presentes os Senhores Membros titulares, Deputa
dos Geovan Freitas, Inaldo Leitão e José Roberto Ba
tochio, Vice-Presidentes, Aloysio Nunes Ferreira,
André Benassi, Antônio Carlos Biscaia, Antônio Car
los Konder Reis, Ary Kara, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Cezar Schirmer, Ciro Nogueira, Darci Coe
lho, Edmar Moreira, Eduardo Paes, Fernando Coruja,
Geraldo Magela, Gérson Peres, lédio Rosa, Jaime
Martins, José Antônio, José Dirceu, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Luiz Antônio Fleury, Marcelo Déda,
Marcos Rolim, Moreira Ferreira, Moroni Torgan, Mus
sa Demes, Nair Xavier Lobo, Nelson Otoch, Ney Lo
pes, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Renato Vi
anna, Ronland Lavigne, Sergio Miranda, Vicente
Arruda, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros Suplen
tes, Deputados Antônio do Valle, Átila Lins, Bispo
Wanderval, Bonifácio de Andrada, Celso Russoman
no, Cláudio Cajado, Corauci Sobrinho, Gonzaga Pa
triota, Gustavo Fruet, José Genoíno, João Leão, José
Ronaldo, Luís Barbosa, Nelson Marchezan, Nelson
Marquezelli, Salvador Zimbaldi e Vic Pires Franco.
Deixaram de registrar suas presenças os Senhores
Membros Titulares, D~putados Caio Riela, Freire Jú
nior, Ibrahim Abi-Ackel, Luciano Bivar, Mendes Ribei
ro Filho e Ricardo Fiúza.· Abertura. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a re-
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união, passando ao exame da Ata da Vigésima Sexta
Reunião Ordinária, realizada no dia 8 de junho do ano .
em curso. A requerimento do Deputado André Benas
si, foi dispensada a leitura da Ata. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovada por unanimidade a
Ata. Expediente: O Senhor Presidente informou que
na próxima reunião, quinta-feira, realizar-se-á a oitiva
dos Senhores Juízes ..lair Araújo Facundes e Denise
Castelo Bonfim, bem como do Agente Federal Mar
cos Antônio Wíngler, testemunhas dos fatos motiva
dores do ofício do Supremo Tribunal Federal nº
844-P/99, que solicita licença desta Casa para pro
cessar o Deputado Hildebrando Pascoal Nogueira
Neto. Ord~m d@ Dia~ O Deputado Eduardo Paes re
quereu fosse retirado de pauta o item 6 da de nº 40,
tendo o plenário aprovado a solicitação. A Deputada
Zulaiê Cobra requereu fosse invertida a pauta para
apreciar-se o item 1 da de nº 36, tendo o plenário
aprovado a solicitação. 1) Proposta de Emenda à
Constituição n2 613/98 _ da srª Zulaiê Cobra e ou
tros _ que "dispõe sobre a estruturação do sistema de
Segurança Pública, cria o Sistema de Defesa Civil e
dá outras providências. Relator: Deputado Aloysio
Nunes Ferreira. Parecer: pela admissibilidade. Foi
concedida vista conjunta aos Deputados Geraldo Ma
gela, Moroni Torgan, Fernando Coruja, Edmar Morei
ra e Mendes Ribeiro Filho, em 19 de maio de 1999.
Os Deputados Moroni Torgan e Edmar Moreira apre
sentaram votos em separado. Discutiram o parecer
do Relator os Deputados Edmar Moreira, José Dir
ceu, José Genoíno, José Antônio, Geraldo Magela,
Jutahy Júnior, Gérson Peres, Fernando Coruja, Nel
son Otoch, Vilmar Rocha e Moroni Torgan. Em vota
ção, foi aprovado o parecer do Relator, contra os vo
tos dos Deputàdos Bispo Rodrigues, Luiz Antônio
Fleury, Edmar Moreira e Moroni Torgan. O Deputado
Luiz Antônio Fleury informou que, posteriormente,
apresentaria as razões de seu voto contrário. O De
putado Ney Lopes e Geraldo Magela requereram fos
se invertida a pauta para apreciar-se o item 10 da de
nº 46, tendo o plenário aprovado a solicitação. Nesse .
momento o Deputado Geovan Freitas assumiu a Pre
sidência da Comissão. 2) Proposta de Emenda à
Constituição n2 639/99 _ do Sr. José Carlos Aleluia e
outros _ que "dá nova redação ao § 5º do art. 14 da
Constituição Federal". Relator: Deputado Darci Coe
lho (PFL _ TO). Parecer: pela admissibilidade. Foi
concedida vista conjunta aos Deputados Vicente
Arruda, Antônio Carlos Biscaia, Zulaiê Cobra e Edmar
Moreira, em 14 de abril do ano em curso. O Deputado
José Roberto Batochio assumiu a Presidência nesse
momento. Discutiram a matéria os Deputados Roland

Lavigne, Ney Lopes, lédio Rosa, José Antônio, Fer
nando Coruja, Geraldo Magela, Bispo· Rodrigues,_
José Roberto Batochio, Salvador Zimbaldi, Vilmar·
Rocha, Renato Vianna, Antônio Carlos Biscaia, Paulo
Magalhães e César Schirmer. Em votação, foi apro
vado o parecer do Relator, contra o voto do Deputado
Salvador Zimbaldi. Nesse momento o Deputado José
Carlos Aleluia reassumiu a Presidência da Comissão.
3) Proposta de Emenda à Constituição n2 3/99 _ do
Sr. Paulo Octávio e outros_ que"altera os arts. 27, 28,
29, 44 e 82 e introduz disposições transitórias, de for
ma a fazer coincidir os mandatos eletivos que menci
ona e atribuir-lhes novo período de duração". Relator:
Deputado Geraldo Magela (PT _ DF).. Parecer: pela
admissibilidade, rios termos do substitutivo apresen
tado. Iniciaram a discussão da matéria os Deputados
Darci Coelho, Roland Lavigne, Vicente Arruda e ViI
mar Rocha. O Deputado Paulo Octávio procedeu à le
itura de parecer do Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, Dr. Moreira Alves, no sentido da constituqionali
dade da: prorrogação de mandato eletivo e prometeu
·enviar cópia deste e do julgado do STF, que recebera
apenas dois votos contrários naquela Corte, ao Depu
tado Vilmar Rocha, enfatizando, ainda, que o fator
mais relevànte em sua proposição seria a unificação
das datas destinadas à realização das eleições. O
Deputado Inaldo Leitão requereu fosse adiada a dis
cussão, tendo o plenário aprovado a solicitação.
Encerram·ento: Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerrou a reunião às treze horas e
trinta e dois minutos, antes convocando outra para a

. próxima quinta-feira, -às dez. horas. E, para constar,
eu, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretá
rio lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminha
da à publicação no Diário da Câmara dos Deputado. :....
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

COMISSÃO I?E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Ata da Décima Quarta Reunião (Ordinária),
realizada em 9 de junho de 1.999

Aos nove dias do mês de junho do ano·de mil
novecentos e noventa e nove, às 10 horas e 43 minu
tos, no·.Plenário 4, do Anexo 11, da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa
ção, sob a presidência de sua titular,Deputada Veda
Crusius, presentes os seguintes Deputados: Rodrigo
Maia e Armando Monteiro, Vice-Presidentes; Betinho
Rosado, Deusdeth Pantoja, Jorge Khoury, José Ro
naldo, Manoel Castro, Paes Landim, Paulo Lima,
Antonio Cambraia, Edinho Bez, Germano Rigotto,
Pedro Novais, Antonio Kandir, Nilo Coelho, Roberto
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Brant, Carlito Merss, José Pimentel, Milton Temer, Ri
cardo Berzoini, Fétter Júnior, Odelmo Leão, Zé índio,
Coriolano Sales, Evilásio Farias, Marcos Cintra (Titu
lares); Francisco Garcia, Lincoln Portela, Eunício Oli
veira, Jurandil Juarez, Luiz Carlos Hauly e Geraldo
Magela (Suplentes). Deixaram de comparecer os De
putados Robson Tuma, Henrique Eduardo Alves, Mil
ton Monti, Waldir Schmidt, Custódio Mattos, Max Ro
senmann, Iberê Ferreira, Félix Mendonça, Luiz Salo
mão e Sérgio Guerra, Foi aprovada, unanimente, a
Ata da 13i! Reunião. Solicitou a palavra o-Deputado
Geraldo Magela, para apresentar questão de ordem
visando a definir a realização de audiência pública so
bre operações financeiras efetuadas pela Encol junto
ao Banco do Brasil. O parlamentar justificou sua for
mulação, considerando informações veiculadas pela
imprensa de que fora concluída a terceira auditoria
instaurada pelo banco, com isso atendendo a condi
ção sugerida para o comparecimento dos convidados
à audiência pública. Argumentou ainda a necessida
de de ser elucidada a questão com brevidade, mes
mo que fosse através de convocação do Ministro da
Fazenda, na impossibilidade da presença dos repre
sentantes dos órgãos elencados no requerimento.
Em resposta, a Presidente afirmou que definiria essa
data, tão logo se ultimasse a auditoria, observando
ainda, diante da informação que acabara de ser vei
culada, que as suas conclusões seriam decisivas
para o· melhor encaminhamento dos trabalhos pro
postos, com vistas ao esclarecimento completo da
questão. Após, informou as datas de realização das
seguintes audiências públicas: em 17-6-99, sobre Ei
xos de Desenvolvimento e em 30-6-99, a confirmar,
sobre Problemas do Transporte Aéreo Civil, de pas
sageiros e cargas; bem como deu conhecimento dos
requerimentos já aprovados sem data prevista para
realização como: Crise no Mercado de Combustíveis;
Operações financeiras realizadas pela Encol junto ao
Banco do Brasil; e a segunda etapa da audiência so
bre Moradia Popular, quando serão ouvidos o Presi
dente da Caixa Econômica Federal e o Secretário de
Estado de Desenvolvimento Urbano. Informou, ade~
mais, que se achavam pendentes de deliberação re
querimentos com previsão de pauta para o segundo
semestre: dos Srs. Milton Temer e Walter Pinheiro,
convocando o Ministro do Orçamento e Gestão, para
esclarecimentos sobre as Cartas de Fiança beneficiá
rias de empresas que participaram do processo de
privatização das empresas do Sistema Telebrás; do
Sr. Luiz Salomão, para que fossem convocados o Mi
nistro do Orçamento e Gestão; o Presidente do TCU e
o Relator das Contas do Presidente da República, re-

ferentes ao exercício financeiro de 1996, para presta
rem esclarecimentos sobre a sistemática de presta
ção de contas do Presidente da República; e do Sr.
Evilásio Farias, que prevê debate sobre taxação das
transações financeiras internacionais, nos moldes
formulados pelo economista norte-americano James
Tobin. Ordem do Dia: 1) Projeto de Decreto Legislati
vo nº 779/99 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (MSC nQ 788/94) - que "aprova o
texto das Modificações aos Convênios Constitutivos
da Corporação Financeira Internacional - Ç1F e do
Banco Internacional para a Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD". Relator: Deputado Roberto
Brant. Parecer: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. Na discussão da matéria, o Deputado
José Pimentel ratificou seu ponto de vista exposto em
voto em separado, na reunião anterior, no tocante à
redação em idioma inglês das emendas constantes
da ratificação do convênio, a seu ver, contrariando a
legislação vigente e, ao mesmo tempo, se opôs ao
fato de que essas emendas apresentadas em 1992,
permitiam aos Estados Unidos a manutenção do dire
ito a veto. Para contraditar, o Deputado Fétter Júnior
manifestou estranheza quanto ao voto em separado,
pois entendia ser o direito a veto dos Estados Unidos
uma posição histórica, assinalando que a possibilida
de de perda dessa prerrogativa representava um
avanço, motivada que fora pela aceitação da entrada
da Rússia como membro da Instituição. Em seguida,
o relator, Deputado Roberto Brant, esclareceu que o
Banco Mundial não tinha interesse na participação do
Brasil como membro e, contrariamente, se tivesse
sido deliberado pela supressão do poder de veto dos
Estados Unidos, estes se retirariam, concluindo que,
para avaliação da proposta, deveriam ser considera
dos sobretudo os aspectos práticos. O Deputado
José Pimentel reafirmou seu ponto de vista sobre a
matéria e argumentou que, para a manutenção de di
reito a veto, os Estados Unidos deveriam aumentar
sua participação nas quotas, o que era previsto ante
riormente. Em votação: aprovado o parecer, contra os
votos dos Deputados Carlito Merss, Milton Temer e,
em separado, do Deputado José Pimentel. 2) Projeto
de Decreto Legislativo riQ 576/97 - do Senado Federal
(PDS nQ 104/97) - que "aprova a Programação Mone
tária relativa ao quarto trimestre de 1997". Relator:
Deputado Betinho Rosado. Parecer: pela não implica
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen-
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to quanto à adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação. Em votação: aprov!3-do,
unanimemente, o parecer. 3) Emendas Oferecidas
em Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº
202-8/89 _ do Senado Federal (PLS nQ162/89) _ que
"dispõe sobre a tributação de grandes fortunas, nos
termos do art. 153, inciso VII da Constituição Fede
ral". Relator: Deputado Marcos Cintra. Parecer: pela
adequação financeira e orçamentária das Emendas
e, no mérito, pela sua rejeição. Vista conjunta aos De
putados José Pimentel e Luiz Carlos Hauly. 4) Projeto
de Lei Complementar nQ32/99 _ do Sr. Arnaldo Ma
deira _ que "altera o art. 12 da Lei nQ4.320, de 17 de
março de 1994 e dá outras providências". Relator:

Deputado Manoel Castro. Parecer: pela não impli
cação da matéria com aumento ou diminuição da re
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronun
ciamento quanto à adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação, com Substi
tutivo. Vista ao Deputado José Pimentel. 5) Projeto
de Lei nQ3.805/89 - do Senado Federal (PLS nQ

30/89 - que "dispõe sobre a gratificação natalina do
aposentado e pensionista, e dá outras providênci
as". (Apensados os PL nQs 4.442189, 5.629/90 e
69/91). Relator: Deputado Jorge Khoury. Parecer:
pela inadequação orçamentária e financeira dos PL
nQs 3.805/89 e 69/91, apensado; pela adequação or
çamentária e financeira dbs PL nlls 4.442189 e
5.629/90, apensados, e, no mérito, pela rejeição dos
Projetos. Em Votação: apensado, unanimemente, o
parecer. 6)Projeto de Lei nll 2.374-Al96 - do Senado
Federal (PLS nll 132196) - que "proíbe as institui
ções financeiras beneficiárias de recursos oriundos
do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Financeiro - PROER de
demitir pessoal sem justa causa e dá outras provi
dências". Relator: Deputad~ Félix Mendonça. Pare
cer: pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados José Pimentel e Ma
noel Castro. 7) Projeto de Lei nQ2.376/96 - ,do Se
nado Federal (PLS nll 188/95) - que "cria a Area de
Proteção Ambiental - APA do Delta do Parnaíba".
Relator: Deputado Milton Temer. Parecer: pela ade
quação financeira e orçamentária do projeto, na for
ma do Substitutivo adotado pela Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Vista,
em 26-5-99, ao Deputado Custódio Mattos. Discutiu
a matéria o Deputado Manoel Castro. Em Votação:
aprovado, unanimemente, o parecer. 8) Projeto de

Lei nQ 6.129-B/90 - do Senado Federal (PLS nQ

123/89) - que "estabelece diretrizes para uma Políti
ca Nacional de Habitação Rural e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Evilásio Farias. Pare
cer: pela compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária do projeto, com emendas; pela não
implicação das emendas adotadas na Comissão de
Desenvolvimento Urbano e interior com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária; e pela inadequação finan
ceira e orçamentária dos PL nºs 4.498/89, 240/91,
1.917/91, 2.021/91, 3.011/92 e 4.026/93, apensa
dos. Em Votação: aprovado, unanimemente, o pare
cer. 9) Projeto de Lei nQ1.408/96 - do Poder Execu
tivo (MSC nll 7/96) - que "concede isenção do im
posto sobre produtos industrializados a produtos na
cionais adquiridos pelo Banco interamericano de
Desenvolvimento - 810". Relator: Deputado Arman
do Monteiro. Parecer: pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Na dis
cussão da matéria, o Deputado José Pimentel de
clarou-se favorável ao mérito da proposta, enten
dendo, porém, que seria mais adequado um projeto
de acordo bilateral, em que o Brasil usufruísse das
mesmas prerrogativas, apresentando voto em sepa
rado nesse sentido. Em seguida, foi contraditado
pelo Deputado Fetter Júnior, que argumentou ser
impossível ao BID oferecer reciprocidade por não
dispor de territorialidade. Em resposta, o Deputado

. José Pimentel esclareceu que o decreto menciona
do na legislação citada tratava das embaixadas de
organismos internacionais de que o seu voto em se
parado objetivava uma discussão em nível das rela
ções internacionais com projetos pontuais. Em Vota
ção: aprovado o parecer, contra o voto do Deputado
Carlito Merss e, em separado, do Deputado José Pi
mentel. 10) Projeto de lei nQ 2.821-Al97 - do Sr. Pa
ulo Rocha - que "dispõe sobre a complementação
de aposentadoria aos ex-servidores da extinta au
tarquia federal denominada Serviços de Navegação
da Amazônia e de Administração do Porto do Pará 
SNAPP, e dá outras providências". Relator: Deputa
do Marcos Cintra. Parecer: pela inadequação finan
ceira e orçamentária. Vista ao Deputado José Pi
mentel. 11) Projeto de Lei nll 4.208/98 - do Sr. Cou
raci Sobrinho - que "acrescenta inciso e parágrafos
ao art. 20 da Lei nll 8.036, de 11 de maio de 1990,
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e dá providências correlatas". Relator: De
putado Waldir Schmidt. Parecer: pela não implica
ção da matéria com aumento ou diminuição da rece-
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ita ou da despesa públicas, nãd cabendo pronuncia"
mento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela rejeição. Em virtude da ausên
cia do relator, o parecer foi lido pelo Deputado Anto
nio Cambraia. Em Votação: aprovado, unanimemen
te, o parecer. 12) Projeto de Lei nQ55/99 _ do Sr.
Nelson Marchezan _ que "dá nova redação às alíne
as c e d do § 10 do art. 40 da Lei na 5.768, de 20 de

-dezembro de 1971, modificada pela Lei na 5.864,-de
12 de dezembro de 1972". Relator: Deputado Jorge
Khoury. Parecer: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despe
sa públicas, não cabendo pronunciamento' quánto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação. Vista ao Deputado José Pimentel.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presi
denta encerrou os trabalhos às 11 horas e 55 minu
tos. E, para constar, eu Maria Linda Magalhães,
Secretária, lavrei a presente Ata depois de lida, dis
cutida e aprovada, será assinada pela Presidenta e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados, Deputada Veda Crusius, Presi
dente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO NQ 96-A, DE 1992, QUE "INTRODUZ
MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DO PODER
JUDICIÁRIO' E APENSADAS. (ESTRUTURA DO
PODER JUDICIÁRIO)

-Ata da Décima Quinta-Reunião·Realizada .
em 9 de Junho de 1999

Aos nove dias do mês de junho de mil novecen
tos e noventa e nove, às quinze horas e cinco minu
tos, no plenário dez, Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do
Deputado Jairo Carneiro, a Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
'Constituição nQ96-A, de 1992, que "Introduz modifi
cações na estrutura do Poder Judiciário" e apensa
dos. Compareceram os Deputados Alberto Fraga,
Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Carlos Biscaia, Antô
nio Carlos Konder Reis, Bonifácio de Andrada, Cláu
dio Cajado, Corauci Sobrinho, Darci Coelho, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão,
Jairo Carneiro, José Antônio, José Roberto Batochio,
Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Luiz Antônio Fleury,
Marcelo Déda, Ney Lopes, Paes Landim, Renato Vi
anna, Ronaldo Vasconcellos, Simão Sessim, Vicente
Arruda, Waldir Pires e Zulaiê Cobra, titulares; AgneJo
Queiroz, Almerinda de Carvalho, De Velasco, Fer
nando Coruja, José Pimentel, Nelson Pellegrino e

Osmar Serraglio. Deixaram de comparecer os Depu
tados José Dirceu, Mendes Ribeiro ;=iiho, Nair Xavier
Lobo, e Roberto Jefferson. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declaf(;u abertos os tra
balhos. Ata - O Deputado José Antdnio solicitou dis
pensa da leitura da ata da 14ª reuniã, J, cuja cópias ha
viam sido distribuídas anteéip~dam 3nte. Em discus
são e votação, a ata foi aprc1vada, sem restrições.
Expediente - O Senhor Pnesidi9ntp comunicou aos
deputados que o Deputado JiJtahy JLlnior passou a in
tegrar a composição da Comissão C0l1l10 membro titu
lar, em substituição ao DeplltE,do ,,!c Tomaz Nonô,
conforme ofício da Lideranç,ado PE DB; e que a De
putada Maria Lúcia deixou de fêlzer parte da Comis
são por haver afastado-se da Câmar3l dos Deputados
para assumir cargo no Executivo de seu Estado.
Ordem do Dia - Apreciaçãc cio ~ arecer do Rela
tor-Gerai, Deputado Aloysio Nune s Ferreira, pela
aprovação, com substitutivo, da PI-:C na 96-Al92 e
PEC nas 112-Al95, 500-Al9i' e .3138-;\/96, apensadas;
pela admissibilidade das el'ne1clas '3presentadas na
Comissão e, no mérito, pela ai )rova, .:ão das de nOs 1,
2,5,7,8,9,10,11,12,13,1416, 1B, 19,21,24,26,
29, 31, 33, 35, 36, 37, 39,40, t·3, 44 45, e das emen
das de nas 1/95 e 4/95, apresentacas na legislatura
anterior; pela rejeição das PEC nOs 127-Al95 e
215-Al95, apensadas, e, das e,mencas de nOs 3, 4, 6,
15, 17,20,22,23,25,27,28, ::0, 32, 34, 38,41 e 42 e
das emendas de nas 2/95 e 3/f15, ap "esentadas na le.,
gislatura anterior. O Senhor Preside ,te informou a in··
tenção de realizar reuniões an lanhã e na próxima se..
mana visando a discussão e>.austiva do parecer do
Relator-Geral e explicou o pnlcedirnento de discus··
são. Usaram da palavra para sugestões a este proce..
dimento os Deputados Vicen·.:e Arruda, Ney Lopes,
Inaldo Leitão, Zulaiê Cobra, José Roberto Batochio E!

Gerson Peres, ficando acertado no final, que os Rela.,
tores-Parciais fariam uma exp,)sição sobre seus rela..
tórios, dando prosseguimento, depois, à lista de ins.,
crições. O Senhor Presidentu con'~edeu a palavra,
então, aos Deputados José RI)bertcl Batochio, Rena·~

to Vianna, Luiz Antônio Flelll), Mar ~elo Déda e Ibra"
him Abi-Ackel, que discorreram sobr'e seus relatórios:
parciais. O Deputado José Ge!nofnc l usou da palavr~l

para indagar do calendário de disclissão da matéria,
ressaltando sua intenção de valorizar a Comissão
Especial como fórum ideal de deba:es da matéria. O
Deputado Antônio Carlos Bisl~aia, apoiado pelo De..
putado Gerson Peres, solicitou qu 3, na reunião de
amanhã, fosse chamado para di:3cutir a matéria,
quando chegasse a sua vez nu lista de inscrições, em
virtude de, no mesmo horário, havE1lr reunião da Co·,
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missão de Constituição e Justiça e de Redação, da
qual muitos Deputados desta Comissão participam
como membros, no que foi atendido pelo Senhor Pre
sidente. O Deputado Antônio Carlos Konder Reis en
caminhou à Mesa voto em separado, de sua autoria,
referente ao parecer do Relator-Geral. Tendo iniciado
a ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputa
dos, o Senhor Presidente encerrou a reunião, às de
zessete horas e trinta e cinco minutos. E, para cons
tar, eu, Maria Auxiliadora B. Montenegro, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação,
juntamente com as notas taquigráficas, após decodifi
cadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carnei
ro) - Nobres colegas, Deputados, Deputadas, meus
cumprimentos a toda a assistência presente. Vamos
iniciar a 158 reunião da Comissão Especial, havendo
número regimental.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTÔNIO - Sr. Pre
sidente, peço dispensa da leitura da ata, que foi distri
buída a todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Dentro de alguns minutos apreciaremos o pedido
de V.Exa, Deputado José Antônio.

Estamos tratando do parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n2 96-A, de 1992, que intro
duz modificações na estrutura do Poder Judiciário e
apensadas.

Já presente à mesa o nobre Relator, Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, cuja proposição substitutiva
vamos discutir.

Acolhendo a manifestação do Deputado José
Antônio, consulto o Plenário sobre o seu pedido de
dispensa da leitura da ata e a coloco em discussão.

Em votação. Os que estão de acordo permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a ata.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS

BISCAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Tem V.Exa a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
BISCAIA - Está aberta a inscrição para manifesta
ções?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Sim, exatamente. Peço o obséquio a um funcionário
da Comissão. Se V.ExB inscreveu-se na reunião ante
rior, está valendo sua inscrição. (Pausa.) V.Ex8 está
inscrito com o número quatro.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
BISCAIA - Está bem, agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Expediente da Comissão: comunico aosnobres De
putados que o Deputado Jutahy Júnior passa a inte
grar a composição da Comissão como membro titular,
em substituição ao Deputado José Thomaz Nonô,
nos termos do ofício da Liderança do PSDB, e que a
Deputada Maria Lúcia deixa de fazer parte da Comis
são por haver se licenciado para assumir cargo no
Executivo do seu Estado.

Vamos à Ordem do Dia. Discussão e votação do
parecer do Relator, Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
Esgotado o prazo da vista, passamos à discussão da
matéria.

Informo aos nobres Deputados que está manti
da a lista de inscrição assinada na reunião anterior e
os que desejarem inscrever-~e agora a lista encon
tra-se à disposição na Secretaria.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
.'

BATOCHIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Peço para concluir rápido essa informação ao Ple
nário: os requerimentos de destaque poderão ser
apresentados até ser anunciada a votação do parecer
do Relator, com base nos arts. 161 e 162 do Regi
mento Interno. O prazo para cada Parlamentar discu
tir a matéria é de até quinze minutos, para os mem
bros e Líderes, e de até dez minutos para os não
membros, art. 57, inciso VII.

Com a palavra o Deputado José Roberto Bato
chio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBEi=lTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, só uma consulta à
Mesa. Indago se o meu nome consta da lista de inscri
tos da sessão anterior?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Peço que confiram. (Pausa.) Encontra-se.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Tem V.ExB a palavra.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Hoje
pela manhã, na reunião que tivemos com o Presiden
te, sugeri que antes de se iniciar a discussão entre os
membros da Comissão fosse dada a oportunidade a
cada um dos Sub-Relatores para fazer um breve rela
to do seu pensamento sobre a reforma, de modo que
a Comissão tivesse conhecimento dos pontos de di
vergência e cada um tivesse a oportunidade de mani
festar a sua opinião sobre a mesma. Acho que pode-
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presi
dente, gostaria apenas de esclarecer regras de pro
cedimento, aqui, dos nossos trabalhos. Parece-me
que, pelo que V. Ex8 disse, teríamos essa fase, agora,
de discussão do Parecer do eminente Relator, onde,
certamente, podem ser formuladas sugestões que fi
cam a critério do Relator acolhê-Ias ou não, indepen
dente da existência de emenda específica, não é ver
dade?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Exatamente, na forma regimental.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Segundo, o
prazo para encaminhamento de requerimento de des
taque será o anúncio feito por V. ExB na votação do
Parecer, ou seja, ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO NEY(LOPES - ...quando fi
nalizada a discussão. Queria,.,então, deixar bem cla
ro, de forma que não ensejasse nenhuma dúvida.

O SR. PRESIDENTe (Deputado Jairo Carneiro)
'.- Que haja o registro na ata desta reunião.

O Deputado Cláudio Cajado pediu a palavra
pela ordem?

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Era
só para me inscrever, Sr. Presidente, saber o número
de Deputados já inscritos.

O SR. PRESIDJ:NTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Consulto o Plenário. Aqui se encontram Relatores
parciais, Deputado Rent;lto Vianna e Deputado José
Roberto Batochio. Se tiverem interesse em se mani
festar, qualquer deles, neste preciso momento, ou em
outra oportunidade, consultaria o Plenário sobre a de
ferência em lhes conceder a oportunidade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Eu tenho interesse, Sr. Presidente, em
me manifestar.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- V. EX- está com a palavra.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Gosta
ria apenas de'sugerir a V. ExS que adotasse a ordem
de inscrição já estabelecida na reunião anterior, até
porque recebemos os relatórios parciais, ouvimos na
exposição do Deputado Aloysio Nunes Ferreira, na
leitura do seu relatório, referência detalhada a esses
relatórios parciais. É claro que se houver alguma ma
nifestação de um ponto de vista, tudo bem, mas o re
latório parcial, em si, acho dispensável, já que toma
mos nAo só conhecimento dete no seu teor, mas
acompanhamos o relatório-geral, com os destaques

. -;:------------------------
ríamos dedicar o dia de hoje a ouvir cada um pelo
tempo de quinze minutos e depois iniciaríamos com a
discussão. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Ouço V.Ex8 e devo declarar que o entendimento da
Mesa é no sentido de que a manifestação do Relator
parcial poderá ocorrer neste momento preciso ou em
outra oportunidade. Creio que não prejudicará a com
preensão de todos quanto ao conteúdo da sua expo
sição e do seu trabalho. O trabalho dos Relatores
está à disposição de todos os membros da Comissão
na secretaria.

Temos a lista de inscritos e, regimentalmente,
deveremos observá-Ia. Se houver a presença de um
Relator parcial que queira manifestar-se por primeiro,
consultaria o Plenário e, não ha~endo objeção, con
cederíamos primeiro a palavra a um Relator ou Rela
tora parcial, sem prejuízo da discussão que já está na
pauta dos nossos trabalhos.

Tem a palavra o Deputado Ney Lopes.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Sr.

Presidente, pela ordem, quantos oradores tem inscri
tos, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Cameiro)
- Creio que já estamos com cerca de 20 inscrições.
Devo fazer um esclarecimento também que...

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO - Vinte
e uma, Sr. Presidente, eu também peço antes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- O número não sei se está preciso. Peço incluir o
nome do Deputado Cláudio Cajado.

Mas quero dizer que hoje tivemos uma reunião
com o Presidente da Casa, com a presença d()_Rela
tor-Gerai, dos Relatores Parciais, de algumas lideran
ças e de Membros desta Comissão para definirmos
um calendário. E houve um entendimento e um con·
senso em torno desse calendário. Com a preocupa·
ção de, na medida do possível, correspondermo·nos
à expectativa da Casa e do nosso Presidente, Depu·
tado Michel Temer, e aos anseios da sociedade, na·
turalmente.

Definimos o calendário para discussões. Tere·
mos reunião hoje. Amanhã reunião às 10h. E na pró·
xima semana, terça, quarta e quinta·feira teremos re·
uniões para discussão da proposição. A pretensão
será votarmos ainda este mês na Comissão, se pos
sível no dia 22.'É um marco que deveremos perse·
guir. E as conversações e negociações estão aconte·
cendo simultaneamente ao trabalho da Comissão,
sem qualquer prejuízo para a plena autonomia e~o

berania da Comissão.
Tem a palavra o Deputado Ney Lopes.
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para aqueles pontos que seriam essenciais, dentro
das manifestações que foram feitas pelos
Sub-Relatores. '

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Ouço a manifestação do Plenário. Temos a lista de
inscritos para a discussão, esta proposição oferecida
pelo Deputado Vicente Arruda e a manifestação do
Deputado José Roberto Batochio, pelo interesse em
manifestar-se.

Consulto o Plenário, não posso passar por cima '
da disposição regimental.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Sr.
Presidente, poderíamos acomodar as duas situa
ções. Os Relatores parciais falariam. Todos eles es
tão inscritos. Apenas daríamos a eles precedência, o
que acho de boa conduta e boa norma.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Tam
bém concordo, Sr. Presidente. Acho que têm de falar
primeiro os Relatores adjuntos, até porque trabalha
ram mais, prestaram serviço, talvez até mais minucio
so, com todo o respeito a nós mesmos que também
trabalhamos um pouco. Mas acho que os adjuntos,
aqui, têm muito mais o que falar.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - E depo
is para reafirmar aqui se eles concordam com o rela
tório final do Relator, porque há relatórios parciais em
que grande parte foi acolhida e outras partes não o fo
ram.

É bom ouvirmos as opiniões de S. Exªs em rela
ção a essas observações para, depois, ouvirmos o
Relator, que pode explicar as razões das suas iniciati
vas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Creio que o Plenário autoriza para que possamos
ouvir, então, o Relator.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Com re
lação à precedência não há nada a opor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Muito bem! Convido o nobre Deputado José Rober
to Batochio para vir à Mesa.

.Peço ao nobre Deputado José Roberto Bato
chio que apresente a sua exposição no prazo de vinte
minutos. E uma concessão, para a qual peço a aqui
escência do Plenário, considerando que o tempo regi
mental é de quinze minutos. Mas vamos fazer uma
exceção e conceder ao Relator-Parcial o prazo de ,
vinte minutos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Eminente Presidente, Deputado Jairo
Carneiro, eminente Relator, Deputado Aloysio Nunes
Ferreira, srSs e Srs. Parlamentares, em primeiro lu
gar, palavras de encômios ao nobre Deputado Rela-
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tor, que não mediu esforços para cumprir a agenda,
tão estreita, fixada, para que apr~s,entássemosa con~

clusão dos nossos trabalhos; ,encômios esses que
são estendidos tambér:n aosSrs. Relatpres-Parciais
que souberam atender com pontualidade impecável
os prazos que foram assinalados, não por determina
ção imperativa de quemquer qüe. fosse, mas, sobre
tudo, em razão da urgência dà, matéria e da impç'rtân
cia, da relevância, que ela apresenta na atual qUadra
da vida institucional do País. . ,

Quero cumprimentar o Sr. Presidente pela for
ma segura e serena com quem vem conduzindo os
trabalhos, o Sr. Relator, os nobres Deputadós, que fo
ram Relatores-Parciais" e a todos que integram esta
Comissão.

Sr. Presidente, srªs e Srs~ 'Deputados, sem dú
vida nenhuma, 'é enorme a expectativa da sociedade
em relação às mudanças que estamos a engendrar
para a melhor funcionalidade do Poder Judiciário em
nosso País.

Poderíamos começar por~mconsenso que é
absolutamente indisfarçável no:s~io da sociedade,
qual seja, o de que a Justiça brasileira não pode per
manecer como se encontra. É comum o entendimen
to que a sua estrutura orgânicàe,funcional é pesada,
paquidérmica, não atende aos reclamos e aos ansei
os de justiça da população, que as normas disciplina
doras da sua atividade, sobretudo atividades jurisdici
onais - que é a sua atividade específica -, também
não estão adequadas de modo a dar fluxo ao reclamo
imposto pela litigiosidade do povo brasileiro, que
cresce na exata medida em qu~ se desperta, cada
vez mais agudamente, a consCiência de'cidadania
em cada um dos brasileiros:

Tivemos alterações legislativas de grande rele
vo nas últimas décadas no nosso País. Pinço como
exemplo, apenas, o Código do Consumidor, onde o
consumidor brasileiro foi alertadQ para os seus direi
tos e, sobretudo; para a necessiçlade de fazer valer
esses direitos perante o órgão estatal da jurisdição,
que são os tribunais com seus juízes.

Por essa razão, Sr. Presidente, entendo que a
resposta qU13 esta Casa deva dar a esse anseio de jus
tiça da sociedade brasileira não pode ser decepcio
nante. Tampouco pode ser tímido. Temos de apresen
tar propostas e soluções que efetiva e çoncretamente
dinamizem a atividade jurisdicional do Estado, que ex:
tirpem os inconvenientes e as mazelas que o atual mo
delo vem apresentando, sem nenhum temor, com de
sassombro, sem nenhum receio de desagradar, sem
nenhum receio de ousar, sobretudo de ousar.
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Não me canso de repetir a célebre alocuçêo do A ,propósito desse tema, escrevi há algum tem-
Cardeal Pie: "Se a prudência estiver em toda a parte, po um artigo para o jornal O Estado de S.Paulo com
a coragem, afinal, não vai estar em lugar nenhum. o seguinte titulo: "Mataro paciente para eliminar a do-
Então, precisamos ter a coragem para operar essas ·ença". É mais ou menos isso o que temos tentado fa-
mudanças. zer no Brasil para equacionar o problema do Poder

E foi com esse esplrito e com essa visão, aliada Judiciário. Queremos diminuir o número de proces-
à circunstância de que constatei sempre, ao longo da sos nos tribunais e, para isso, instituímos barreiras,
minha trajetória, da minha vida profissional como ad- exigências, obstáculos, para que os processos não
vogado, como dirigente da Ordem dos Advogados do cheguem aos tribunais. Queremos sempre os tribuna-
Brasil, is do mesmo tamanho, esquecendo-nos de que a Iiti-

que pude testemunhar, mais do que testemu.. giosidade da sociedade brasileira cresce.
nhar, pude protagonizar, verdadeiramente, inúmeras É claro que por aí não vamos resolver o proble-
tentativas de tornar a atividade jurisdicional no Estado ma. Não vamos, através de leis processuais que cri-
brasileiro mais ágil, mais eficaz e mais séria. Mas to- em empecilhos para que os processos ascendam à
das essas tentativas partiram de um pressuposto segunda instância, até o segundo grau ou às instânci-
equivocado, errOneo, data maxlma venia. as extraordinárias e especial, resolver o problema da

Qual é o equIvoco do qual se tem partido até celeridade da justiça tentando abafar, digamos assim,
este momento para operar as mudanças necessárias a litigiosidade da sociedade brasileira, até porque é
na estrutura e na funcionalidade da justiça brasileira? um sintoma muito vivo do despertar da cidadania.
Queremos, a partir da composição, da estrutura ma- É claro que temos interesse que cada cidadão
terial, do desenho que temos dos nossos tribunais, tenha consciência dos seus direitos. E quando esses
encaixar o volume de processos que o anseio de justi- direitos forem violados é desejável e necessário que
ça do povo brasileiro vem gerando. esse cidadão saiba recorrer ao Poder Judiciário para

Então, tomamos o Supremo Tribunal Federal restaurar o seu direito. Temos de partir de uma nova
com onze Ministros e queremos encaixar toda maté- perspectiva, fazer os tribunais do tamanho da neces-
ria constitucional litigiosa que acontece em nosso sidade de justiça do povo e não apertar, asfixiar, en-
PaIs em pleitos individuais, sobretudo porque o nosso forcar o anseio de justiça do povo para que caiba na
sistema é misto, o controle é concentrado e difuso ao bitola estreita da estrutura material que temos nos tri-
mesmo tempo - o que é uma grande conquista demo-' bunais.
crática do nosso sistema judiciário -, queremos encai- Portanto, comecei a minha proposta, Sr. Presi-
xar um Brasil, com uma litigiosidade equivalente a cin- dente, Sr. Relator, preconizando o alargamento das
qaenta milhOes de habitantes, no Supremo Tribunal estruturas dos tribunais superiores, com o aumento
Federal com onze Ministros e no STJ com trinta e três. do número de Ministros do Supremo Tribunal Federal,

Quando o Brasil passa a ter oitenta milhões de que permanece com essa mesma denominação, pos-
habitantes, queremos encaixar essa litigiosidade no to que histórica, tradicional, integrante, digamos as-
mesmo Supremo Tribunal Federal com os mesmos sim, do revolver da nossa vida institucional, retiran-
onze Ministros e com os mesmos trinta e três Minis- do-lhe, porém, toda a competência que não verse so-
tros no Superior Tribunal de Justiça. Quando o Brasil bre matéria constitucional, transferindo-a para o Su-
atinge 160 milhões de habitantes, queremos que cai- perior Tribunal de Justiça, a nossa Corte de Cassa-
ba dentro da estrutura do Supremo Tribunal Federal ção, que se já vem asfixiado com longas demoras na
esses pleitos relativos à matéria constitucional, deri- apreciação dos julgamentos dos feitos, será ainda
vados do anseio de justiça de 160 milhões de brasilei- mais sobrecarregado
ros, tendo os mesmos onze Ministros no Supremo Tri- com a transferência de competência de matéri-
bunal Federal e os mesmos trinta e três Ministros no as não constitucionais.
Superior Tribunal de Justiça. É claro que se aumentarmos o volume dos feitos

Não precisa ser experto em Direito para enten- por meio da transferência de competência, precisare-
der que isto é uma estratégia e constitui, sem dúvida mos, sem dúvida nenhuma, de um número maior de
nenhuma, um método de ação absolutamente equi- Ministros. Se se aumenta o número de feitos, necessá-
vocado. E o que se tem feito para reformar o Judiciá- ria e obrigatoriamente, temos de aumentar o número
rio a partir dessa visão? Vamos impedir, através de de magistrados, porque, como disse uma magistrada a
mecanismos processuais, que os processos che- propósito da nossa reforma, o Brasil, territorialmente,
guem aos tribunais. não cabe dentro do Paraguai. Trinta e três Ministros da
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nossa Corte de Cassação para 27 unidades da Fede
ração e 160 milhões de'habitantes não resolverão nun
ca o problema da asfixia e da pletora de processos no
Superior Tribunal de Justiça, ainda que a sua atividade
seja tão só unificar a interpretação do Direito Federal
nas unidades de Federação.

Temos de aumentar o número de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, e a minha proposta é
que eles sejam em número de 107. Perguntar-se-á
por que 107? É um número simpático, cab~ístico ou
qual é a simpatia que existe por esse número? Não
sei. Não se trata de um critério aleatório. O que se
imagina é que se a composição do Tribunal hoje é de
33 Ministros, temos, pelo menos, de multiplicá-Ia por
três, o que daria 99. Como em minha proposta estou
destinando dois membros do Superior Tribunal de
Justiça para a Justiça Eleitoral e outros para o Conse
lho Nacional de Justiça, que pelo menos fiquem 99 no
exercício da atividade jurisdicional, o que representa
triplicar a capacidade de julgamento desse tribunal.

Insisto em dizer que se não atacarmos o proble
ma em sua raiz, vamos fazer um arremedo de refor
ma constitucional ou uma reforma cosmética, que,
efetivamente, não produzirá resultado. E todo esse
envolvimento da nossa Comissão, todo esse nosso
trabalho acabará por gerar um pálido, raquítico e tíbio
resultado que, em resumo, não modificará muito o
quadro dramático da Justiça do nosso País.

Com referência ao tenia de acesso à Justiça e
direito à sentença, que é o subtema específico que
me coube, depois desta rápida abordagem acerca do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, tivemos oportunidé!de de propor alguns dis
positivos que pudessem atender a alguns aspectos
da celeridade da prestação jurisdicional em nosso
País. Por exemplo, a fixação de prazo para juízes, de
qualquer grau de jurisdição, proferirem seus despa
chos e decisões nos autos.

Não se trata apenas de estabelecer uma sime
tria processual entre todos os atores que interferem
na cena ou na atividade jurisdicional. Costuma-se di
zer, no jargão forense, que quem tem prazo são só os
advogados. Isso, na realidade prática, é uma verda
de. Precisamos, digamos assim, estabelecer condi
ções não em benefício das partes formais do proces
so, mas em benefício do povo, porque não é possível,
nem admissível, que o Magistrado conserve consigo,
ad aeternum, um determinado feito em que deve
sentenciar ou no qual deva proferir um despacho ou
uma decisão, e, simplesmente, o cidadão expectante
da reparação de seu direito violado fique, indefinida
mente, sem essa resposta.

Apresentamos a proposta de um dispositivo que
sugeriria ou estabeleceria um prazo para que o ma
gistrado pudesse dar a sentença, sob pena de ser
afastado da jurisdição do processo e outro magistra
do ser designado, vencido o prazo, para proferir a de
cisão naquele feito. Isso sem prejuízo das demais de
corrências administrativas, disciplinares e de avalia
ção da capacidade de trabalho do Magistrado, para
efeitos administrativos.

Propusemos ainda o estabelecimento de uma
atividade jurisdicional ininterrupta e nisso parece que
não fomos os únicos, porque me parece que o Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel também fez proposição

Nesse mesmo sentido. O que significa isso?
Justiça vinte e quatro horas. A exemplo do que ocorre
nos prontos-socorros, na atividade de polícia, que
não pode sofrer solução de continuidade, por que não
uma Justiça vinte e quatro horas, com capacidade
plena dos órgãos jurisdicionais funcionando durante
os horários de expediente e fora deles plantões contí
nuos de modo que a violação de um direito não pu
desse jamais deixar de ser atendida pronta e eficaz
mente?

Também a extinção das férias coletivas em dois
períodos anuais. Ninguém é contra o gozo de férias
por parte dos Magistrados, mas que gozem férias em
caráter individual sem que se paralisem as atividades
forenses dois meses a cada ano, em prejuízo do aten
dimento das demandas de Justiça feitas pela popula
ção do nosso País.

Estou também, no que diz respeito à celeridade
da Justiça e à presteza na prestação das atividades
jurisdicionais, propondo outras medidas que, natural
mente nesse ponto, se afastam um pouco da propos
ta do Sr. Relator-Geral. Na minha proposta, modelo
que decalquei, confesso, da 5ª Emenda da Constitui
ção dos Estados Unidos da América do Norte, no que
diz respeito à proibição de edição de atos normativos
que limitem o exercício do direito de liberdade de im
prensa, com essa mesma estrutura e com esses mes
mos contornos, propus que nenhum ato legal, nenhu
ma norma que limite a possibilidade de os juízes defe
rirem liminares, medidas cautelares ou antecipatórias
pode ser editada pelo Congresso Nacional. Isso para
possibilitar ao Magistrado, em qualquer matéria, de
qualquer natureza, prontamente atender, por inter
médio desses juízos sumários, a reparação de um di
reito violado ou impedir que o dano por essa violação
acabe' por se consumir, por se efetivar e se perpetuar.

Parece-me também que essa proposta não foi
aceita. pelo eminente Relator-Geral no que diz respei
to a constar do corpo permanente da Constituição
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uma norma que impeça o Congresso Nacional de le
gislar no sentido de impeair os juízes de conceder
medidas liminares, cautelares ou antecipatórias. Pa
rece-me que quanto mais deferirmos aos juízes de 19

Grau a possibilidade de pronto reparo de uma viola
ção de direito, mais perto do anseio de Justiça estare
mos em qualquer das perspectivas que se encare o
problema.

Quanto ao tema polêmico, que, naturalmente,
vem rendendo vivas e acendradas discussões, refe
rente ao controle externo ou administrativo do Poder
Judiciário, essa, sem dúvida nenhuma, é uma das
grandes unanimidades naci~nais na pr~sentequadra
da nossa História. O que'há são divergências sobre a
sua forma de composição.

A sociedade, sem dúvida nenhuma, exige que
estabeleçamos um órgão, um sistema de controle ad
ministrativo da Magistratura que seja composto por
representantes da sociedade. Aqui se hospeda um
dos pontos mais polêmicos de todas as propostas
apresentadas. É claro que desse órgão de controle
administrativo, sem tocar na independência das deci
sões jurisdicionais, deve participar a Magistratura.
Claro. É natural, é necessário, inclusive com a partici
pação de membros do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça.

É necessário, é indesviável e é inevitável que
desse órgão também participem representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Púb!i
co, que são os operadores do Direito, atores da cena
jurisdicional do Estado. Todos eles componentes da
quilo que poderíamos denominar, lato sensu, de Po
der Judiciário, uma vez que só a Magistratura não é o
Poder Judiciário, posto que ela sozinha não exerce a
tarefa jurisdicional. Princípio dispositivo resulta na
inércia do juiz na jurisdição extrapenal. O direito da de
fesa técnica e acusação no sistema acusatório, nas
ações penais públicas, está deferido ao Ministério

Público. O juiz sozinho não exerce essa tarefa
que a Constituição defere ao Poder Judiciário; que é a
composição dos conflitos de interesses verificados no
corpo social.

Portanto, Poder Judiciário, num sentido mais am
plo, é isso, é a atividade do órgão estatal da jurisdição,
do juiz, do Ministério Público, do advogado, da polícia
judiciária, dos auxiliares da Justiça. Tudo isso é Poder
Judiciário. Então, é natural que nesse órgão de contro
le administrativo da Magistratura estejam presentes,
sim, necessária e indesviavelmente, o Ministério Públi
co, além da própria Magistratura e advocacia.

E precisávamos encontrar uma forma de colo
car representantes da sociedade civil para exercer

esse controle. Aliás, isso daria, a meu ver, uma cris
ma de legitimidade ao poder exercido pelo Judiciário.
Somos eleitos, nós do Legislativo, em qualquer esfe
ra, assim também o Executivo, evidentemente, pelo
voto popular. O sistema de recrutamento dos Magis
trados, ordinariamente por concurso de provas e Utu
los, ou por nomeação nos casos em que a Constitui
ção assim dispõe, na verdade não passa pelo crivo
popular. Então, temos essa ambígua e paradoxal si
tuação. O Poder Judiciário no Estado Democrático de
Direito é o poder que controla, via jurisdicional, os
atos do Executivo, do. Legislativo - estão aí as ações
diretas de inconstitucionalidade -, e, a seu turno, não
é controlado por ninguém. Essa é uma questão em
baraçosa que o nosso sistema'constitucional precisa
va resolver.

Então, para que haja essa legitimação popular é
preciso, sim, que a sociedade esteja representada e
tenha assento nesse órgão de controle administrativo
da Magistratura. E como faríamos isso? Convocando
pessoas de notável saber, aprovadas pelo Congres
so Nacional, que pudessem, representando a socie
dade, integrar esse órgão de controle externo. Nin
guém certamente poderá negar que, por exemplo, o
cidadão - pinço o exemplo apenas para mostrar
como isso é possível- Barbosa Lima Sobrinho encar
na uma das grandes representações da sociedade ci
vil brasileira e se credencia ao cargo - estou dando
apenas um exemplo para mostrar como é factível e
viável a presença da sociedade civil nesses órgãos.
Ninguém contestaria que Barbosa Lima Sobrinho, por
exemplo, ou Sobral Pinto, se vivo estivesse, represen
tam, com. majestade incontestável, a sociedade civil.

Eis aí a fórmula de que se lançaria mão para ba
tizar com a crisma popular, me permitam a figura, os
integrantes da sociedade civil que participariam des
se órgão de controle do Poder Judiciário. E, a meu
ver, não pode ser um órgão único e centralizado aqui
na Capital da República.

Não posso entender, a menos que seja só para
inglês ver, ou só para constar, ou só para responder a
um reclamo da sociedade, que um órgão sediado na
Capital da República com quatro, cinco, dez ou quin
ze membros pudesse ter capacidade de fiscalizar ad
ministrativamente a vida jurisdicional de todos os juí
zes, de todos os tribunais, de todos os graus, de to
das as especialidades, de todas as unidades da Fe
deração. É impossível. Isso não é uma solução viável.

Precisaríamos, sim, ter órgãos de controle esta
duais ou regionais de composição mista integrados
por juízes do trabalho, juízes estaduais, federais 
quando digo juízes estou me referindo aos juízes de
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todos os graus - para que pudessem, em juízo de zes puderam declarar a medida inconstitucional nos
primeiro grau, planejar a. política judiciária naquela pleitos individuais. Então, não tem, efetivamente, ne-
unidade da Federação que tem peculiaridades. Cer- nhum sentido estabelecer esse mecanismo, segundo
tamente as peculiaridades da vida judiciária do Esta- o qual o Poder Executivo baixa determinados atos
do de São Paulo são diferentes das do Rio Grande do normativos, vai à Suprema Corte, pede o placet,
Sul, das do Ceará, das do Rio Grande do Norte. Não pede o carimbo, passa no guichê da Suprema Corte e
sei como possam ser polivalentes esses membros diz: "Eu quero o carimbo de constitucionalidade". A
desse órgão único centralizado na Capital da Repú- Suprema Corte examina, põe o carimbo de constituci-
blica para planejar a política econômica com toda a onalidade e pronto, está interditada a discussão do
sua poliformia, a multiplicidade dos fatos em cada tema em qualquer juízo, em qualquer tribunal do nos-
uma das unidades da Federação e fazer isso com efi- so País.
ciência, além de fiscalizar também como os tribunais A mim isso não me parece democrático e não
empregam os seus recursos, que são dinheiro públi- traz absolutamente nenhuma vantagem, a não ser
co, e avaliar a capacidade de trabalho e o comporta- para o Governo que pretenda utilizar, a mãos cheias,
mento funcional de cada Magistrado em cada unida- de atos normativos e queira ver, digamos assim, os
de da Federação. Não é possível que um órgão cen- seus atos não sujeitos a discussão perante o Poder
tralizado consiga se desincumbir a contento dessa ta- Judiciário.
refa tão árdua, complexa e enorme na sua dimensão,
digamos assim, de possibilidades. Também quanto à súmula vinculante, peço vê-

Por essa razão, a nossa proposta é no sentido nia para discordar do eminente.J~elator-Geral na exa-
de um órgão que funcionaria como segundo grau de ta medida em que não acredito em vantagens que
jurisdição para essas decisões administrativas e ór- possam trazer esse engessamento da atividade juris-

dicional dos nossos Magistrados. O máximo que segãos em cada uma das unidades da Federação.
poderia chegar nesse ponto é entender a súmula vin-

Manifestei-me também, na minha proposta, no culante existente em matéria constitucional no Supre-
sentido de eliminar a ação declaratória de constitucio- mo Tribunal Federal e pararmos por aí, tão-somente
nalidade. Acho que precisamos extirpar esse instituto isso. Não adianta argumentarmos com a repetição
da nossa Constituição. Não tem o menorsentido con- dos pleitos: Se temos muitos processos, precisamos
tinuarmos com esse instituto que significa, além de de muitos juízes. Não é por meio desses argumentos
tudo, além de ser uma coisa antidemocrática, além de _ relevância. Quando é que vai ser proclamada a rele-
tolher a atividade jurisdicional de cada Magistrado vância em uma ação de despejo ou em uma ação de
nos pleitos individuais, uma capitis diminutio para o discussão de limites ou de lindes entre propriedades?
Congresso Nacional. Também não se me afigura adequada a adoção des-

Estamos admitindo na Constituição, nobres De- se instituto.
putados, que produzimos leis inconstitucionais. Esta-
mos admitindo isso ao contemplarmos a ação decla- Quanto à ação direta de inconstitucionalidade,
ratória de constitucionalidade. Além do mais, soa-me procurei alargar um pouco a base dos legitimados
profundamente antidemocrático que editada uma me- elencados no art. 103 da nossa Constituição, para in-
dida provisória - vamos retroagir um pouco no tempo cluir também as entidades que se dedicam em caráter
para exemplificar o argumento. Imaginemos que o nacional à defesa de direitos difusos e interesses pú-
Presidente Fernando Collor de Mello tivesse baixado blicos. Por que não? Acho que isso é democrático e
a medida provisória que confiscou as poupanças dos não ofende ao nosso sistema.
brasileiros, por ocasião do Plano Econômico, de infa- Fecho com a Justiça do Trabalho, Sr. Presiden-
usta memória, e tivesse ido aq Supremo Tribunal Fe- te, porque, efetivamente, não há tempo para que se
deral e ajuizado uma ação declaratória de constitucio- faça uma abordagem minuciosa. Na nossa proposta
nalidade. Certamente a Suprema Corte teria declara- são eliminados os juízes classistas

do constitucional. e substituídas as juntas de conciliação e julga-
Peço só a paciência de V. Exa. por mais um mi- mento por juízes ou varas do trabalho no primeiro

nutinho, Sr. Presidente, porque o tema é longo e é grau. Também se admite os juizados especiais na ju-
preciso abordá-lo ainda que pela rama. risdição do trabalho. Por que não? É uma experiência

Pois bem. Certamente a Suprema- Corte teria que vem se mostrando adequada e que tem dado
declarado constitucional a medida provisória que con- uma contribuição para o aceleramento da solução
fiscou as poupanças. Isso não ocorreu porque os juí- dos conflitos.
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Somos também pela manutenção dos Tribunais co de tal natureza influente e forte que force esse Tri-
Regionais do Trabalho com um novo desenho, admi- bunal Regional do Trabalho ou Juiz do Trabalho a in-
tindo até que, se em algumas u,nidades da Federação terpretar o Direito do Trabalho de uma tal forma que
eles não se justificam em decorrênciado pequeno vo- seja conveniente às aspirações locais ou setoriais e
lume de feitos que julgam, façamos um redesenho re- precisamos de um Tribunal Federal, precisamos de
gional para que tenhamos em regiões que tenham um órgão de unificação da interpretação do Direito do
número suficiente de feitos um tribunal que tenha ju- Trabalho, com essa competência restrita, não para ser
risdiçao sobre mais de uma unidade da Federação, a terceira instância onde se eternizam os recursos or-
se for o caso, assim como também não se pode limitar dinariamente interpostos por empregadores, que, com
a um Tribunal Regional do Trabalho aquelas unida- essa manobra, acabam por frustrar os direitos dos tra-
des da Federação que mostram um volume de traba- balhadores, da classe trabalhadora do nosso País.
lho, um volume de exigência que comporte dois ou Não. Seria apenas com o objetivo de interpretar, em
até mais tribunais do trabalho. circunstâncias especialrssimas, as divergências-de in-

Insisto em dizer: nós não podemos fazer uma terpretação, unificar as divergências de interpretação
reforma para vestir a litigiosidade da sociedade den- do Direito do Trabalho nas unidades da Federação.
tro da estrutura que aí está. Temos de conceber uma Extinguiria também a Justiça Militar em todos os
estrutura maior, mais ampla,_ mais eficaz para dar va- seus níveis, estabelecendo conselhos de sentença
zão à litigiosidade e solucionar os Iitrgios verificados que, efetivamente e na medida da exigência e do vo-
na sociedade brasileira. Esse que é o erro de pers- lume dos conflitos relativos à vida castrense, especifi-
pectiva no qual temos insistido até agora. Lamento, camente os crimes propriamente militares ou tipica-
sinceramente, que não tenha conseguido convencer mente militares, se reunissem, decidissem e se dis-
o nobre Relator até o presente momento - não desisti solvesse(l1, composto queé o órgão de julgamento do
disso, viu nobre Relator, vou insistir nisso e tenho cer- primeiro grau de forma colegiada, como todos nós,sa-
teza que V. Exa. é sensível, um homem inteligente e bemos.
culto que é, a esses apelos que fazemos, sempre res- São essas, Sr. Presidente, algumas poucas das
peitosamente, até porque, por mais sábio e experi- propostas que fiz no meu sub-relatório, sobretudo
mentado que seja V. Exa., há sempre aquela adver- dando ênfase, um destaque muito enfático na repulsa
tência de Ramon y Carralo(?), pensador espanhol, que sinto pelo instituto do incidente de inconstitucio-
que disse assim: "Nada me causa más veneración y nalidade, que se assemelha à odiosa, antidemocráti-:-
asom.bro que un anciano que sabe cambiar de ca e autoritáriÇl avocatória, que já foi banida do nosso
opinión." Então, efetivamente, quem sabe mudar de sistema, e com a desnecessidade, que acentuo, das
opinião mostra que é verdadeiramente sábio. decisões dos tribunais superiores serem sistematica-

Quanto ao Tribunal Superior do Trabalho, a mi- mente vinculantes, paralisando, assim, a evolução do
nha proposta é no sentido da sua extinção, mas não Direito Pretoriano e impedindo a evolução da inter-
da extinção pura e simples. Entendo que os juízes to- pretação do Direito nos tribunais.
gados do Tribunal Superior do Trabalho poderiam Isso porque, Sr. Presidente, como assinalam os
perfeitamente adequar ou integrar uma seção traba- jus pensadores, muito mais do que encontrar a solu-
Ihista do Superior Tribunal de Justiça onde teremos, ção do Iitrgio no positivismo da norma, importa e insta
na minha proposta, 107 juízes, que chamo de juízes, extrair da norma a solução de justiça para o caso con-
porque na minha proposta são todos juízes, Juiz do ereto, à vista das suas peculiaridades específicas.
Supremo, Juiz do STJ, Juiz de 1Q Grau, Juiz do Tribu- Mais importante talvez do que a literalidade da norma
nal Regional Federal, Juiz do Tribunal de Justiça, é a sua interpretação. Portanto, preconizo liberdade
num modelo americano, onde são todos juízes, inclu- para os juízes de 1Q grau. (Palmas.)
sive os da Suprema Corte. Muito obrigado.

Pois bem. Poderíamos tercom os dezessete juí- O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
zes togados que ora jurisdicionam no Tribunal Superi- - Agradecemos a V. Exa.
or do Trabalho uma seção trabalhista no Superior Tri- Concedo a palavra ao Deputado Renato Vian-
bunal de-Justiça, com a competência específica e úni- na. Peço-lhe que anuncie o tema e encareço que fi-
ca de unificar a interpretação do Direito do Trabalho que a exposição adstrita ao tema. Em outro momento,
nas div~rsas unidades da Federação. Por suposto V. Exa. terá oportunidade de discutir as outras
que pod~rá ocorrerde, em uma determinada unidade questões para que po~samos dar oportunidade aos
da Federação, termos um poder político ou econOmi- demais membros dQPlenário.
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o SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Sr. Pré
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Sr. Pre
sidente, quero apenas indagar do Relator se é verda
deira a assertiva divulgada hoje pelo Jornal da Câ·
mara de que S. Exa. teria retirado sua proposta de
absorção da Justiça do Trabalho pela Justiça Federal.
Acho que todos leram a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Eu pediria que no momento da manifestação do Re
lator...

O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES
FERREIRA - Sr. Presidente, posso até esclarecer, se
V. Exa. me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Sim, Excelência.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Vai de
pender de...

O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES
FERREIRA - Não, não tem nenhum fundamento.

o A discussão na Comissão está começando
hoje. Apresentei meu parecer. Quase todos pediram
vistas. A Comissão é o foro adequado para isso.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunida
de que V. Exa. me deu para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Peço ao Deputado Renato Vianna limitar-se ao
tema ao tempo de vinte 'mi.nutos. V. Exa. terá em outro
momento oportunidade de se manifestar sobre outros
assuntos da temática global.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíN'O - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- V. Exa. está com a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, apenas um esclarecimento. Considerando
que estou aqui como Líder da bancada do PT e che
guei apenas agora em função de outros temas da
agenda e por ter de cuidar da agenda de plenário, in
dago de V. Exa. se a Presidência informou aos mem
bros da Comissão a conversa que tivemos com o Pre
sidente da Câmara, até por proposta desta Liderança,
apoiado pela Liderança do PFL - os dois Líderes es
tavam presentes -, de só retomar o processo de dis
cussão com a Mesa da Câmara dos Deputados após
esgotar o debate e iniciar o processo de votação nes
ta Comissão, para valorizar a Comissão, como ins
tância primeira, para afunilar as convergências ou di
vergências sobre,esta matéria?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Devo esclarecer ao nobre Deputado José Genoíno
que definimos um calendário - V. Exa. estava presen
te - para discussão na Comissão. Teremos hojE!;
amanhã às 10h e na próxima semana -:- terça, quarta
e quinta-feiras - reuniões marcadas, programadas
para a discussão.

Não tenho condições de impedir que eventual
mente haja conversações simultâneas de Lideranças
partidárias com a Presidência da Casa. Vamos cum
prir rigorosamente nossa função nesta Comissão, as
segurando a palavra a todos os membros da Comis
são e a Deputados que não sejam membros, para dis
cutirmos exaustivamente o tema, que é responsabili
dade nossa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, só para esclarecer. Não falarei mais sobre
esse assunto.

A vontade expressa junto ao Presidente desta
Casa, com a sua concordância, até por proposta de
minha autoria, foi no sentido de valorizar a Comissão
Especial como foro do debate e da produção, do rotei
ro, até de divergência ou de consenso. Nada seria fei
to que enfraquecesse a Comissão Especial como foro
privilegiado para produzir

a proposta para o Plenário. Claro que vai haver
negociação, mas sempre respeitando e valorizando a
Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Considero que é dever elementar da Presidência e
da Mesa Diretora da Comissão que haja essa mani
festação integral de cada membro da comissão. Isso
será respeitado inteiramente por nós.

O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA - Sr.
Presidente, Deputado Jairo Carneiro, Sr. Rela
tor-Gerai, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Srs.
membros da comissão, Srs. Deputados, Sras. Depu
tadas, fico muito à vontade em função do tema que
me foi atribuído na reforma do Judiciário, apesar de
mais cáustico, talvez, ter merecido, por parte do Rela
tor-GeraI, acolhimento de praticamente todas as nos
sas sugestões.

Por determinação do meu partido, o PMDB, fica
mos responsáveis pelo tema ligado à competência do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça e da Justiça Federal. Atendendo a um pedido
do próprio Presidente vou ater-me, justamente, à ma
téria que me foi prometida para que pudesse desin
cumbir-me dessa tarefa.

Certamente o faço, e quero aqui declarar, em
nome não só individual, porque esse trabalho foi feito
não só mediante diuturnas reuniões na comissão téc-
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nica com os ilustres relatores parciais, mas, em espe
cial, com os companheiros. do nosso partido, o PMDB,
e quero aqui declarar de público que várias reuniões
foram feitas com o Deputado Osmar Serraglio, como
Vice-Presidente lédio Rosa, com a Deputada Nair Xa
vier Lobo, o Deputadolnaldo Leitão, o Deputado

.Alberto Fraga e, em especíal; aquele que está ausen
te aqui hoje, _ registro que S. Exa me telefonou e pe
diu que justificasse a sua~usência, o Deputado Men
des Ribeiro, em virtude da doença de seu pai que o

. prende ao lado do leito, procurando nesses momen
tos difíceis poder estar ao seu lado.

Gostaria de dizer aos nobres Deputados que
procuramos assegurar ao Supremo Tribunal Federal
a sua função maior, constitucional, definindo-lhe o pa
pe! de órgão, além da competência de guardar a
Constituição, encarregado de exercer o controle juris
dicional da constitucionalidade. Para isso, partimos
da transferência de competências que estavam inse
ridas no art. 102 da Constituição, que entendíamos
ser matérias que poderiam ser transferidas à compe
tência do Superior Tribunal de Justiça.

Cabe a esse órgão jurisdicional, responsável
pela autoridade, integridade e interpretação do direito
federal, julgar os conflitos e interpretar o direito nacio-

.nal comum. Certamente, algumas competências que
estavam inseridas no Supremo Tribunal Federal e
que não eram de natureza constitucional - procuran
do tornar efetivamente o Supremo Tribunal numa cor
te constitucional -, transferimos ou sugerimos a sua
transferência para o Superior Tribunal de Justiça.

Algumas das 45 emendas que foram apresenta
das sugeriam a mudança de nomenclatura, a exem
plo de outros países, para que também mudássemos
a denominação: que o Supremo Tribunal Federal
passasse a ser designado como Corte Constitucional,
Tribunal Constitucional, e que o Superior Tribunal de
Justiça fosse intitulado de Suprema Corte de Justiça.

Entendemos que em nada, se mudássemos ou
alterássemos a nomenclatura, iria contribuir para
aquele que é o nosso objetivo maior: buscar a celeri
dade, a rapidez na prestação jurisdicional e também
tornar a Justiça menos Onerosa. E foi nesse sentido
que procuramos desenvolver o nosso trabalho atra
vés da transferência da competência originária, da
competência recursal originária e da competência re
cursal extraordinária. Embora algumas .emendas
apresentadas, como disse, sugerissem a alteração
da nomenclatura, procuramos preservá-Ia.

Em recentes declarações à imprensa e por oca
sião da .sua posse,.o Ministro do Supremo Tribunal
Federal,Qarlos Velloso foi enfático na preservação

dessa autoridade do próprio Supremo J"ribunal Fede
ral como Corte Constitucional e afirmou que o Brasil
tem mecanismos muito mais modernos no controle

- da constitucionalidade do que países que por vezes
procuramos imitar, tràzendo seus exemplos para apli
cação no nosso Direito.

O Brasil, a partir de 1934, passou a adotar, com
a Constituição de 1934, o sistema híbrido de controle
constitucional. Havia o controle difuso, que é aquele
estabelecido pela Constituição de 1891. Com a Cons
tituição de 1934 adotando o sistema da ConstitUição
austríaca, passamos a adotar também o si~tema con
centrado.

Para definir esses dois grandes modelos, a aná
lise jurídica costuma servir-se de dois critérios bási
cos: o do órgão encarregado do controle constitucio
nal e o da natureza do pleito em que a argüição de
constitucionalidade se opera.

O primeiro critério distingue as formas de con
trole em difusa e concentrada. O segundo, os tipos de
processos em incidental e direto, caracterizando os
seguintes modelos: o controle difuso incidental ocorre
quando a natureza do pleito diz respeito à satisfação
de uma demanda qualquer, não especificamente so
bre a constitucionalidade da lei, mas em cujo proces
so essa pode ser questionada por uma das partes e
atendida pela autoridade judicial.

O efeito da decisão judicial no sistema difuso
restringe-se apenas às partes em litígio, no caso em
exame, não podendo ser generalizado para outros
casos, mesmo que de idêntica natureza. Outra carac
terística básica do controle difuso é que a decisão ju
dicial, que considera inconstitucional a lei que se pre
tende aplicar ao caso concreto, não é capaz, ao mes
mo tempo, de fulminar essa própria lei, afastando sua
vigência.

Já o controle concentrado direto, por esse mo
delo - direto.é o pleito em que a própria constituciona
lidade da lei é que está em julgamento, ao passo que
concentrada é a forma em que a atribuição de julgá-Ia
é monopólio de um Tribunal Especial, geralmente de
nominado Corte Constitucional ou que possua tais
características, no caso brasileiro, o Supremo Tribu
nal Federal-, ao contrário do caso incidental, como o
objeto é a própria lei, a decisão incide sobre a valida
de constitucional, mesmo do diploma em exame,
afastando ou confirmando a sua vigência perante a
Constituição. A decisão, portanto~ tem efeito erga
omnes, ao passo que na forma incidental restrin
ge-se às partes em litígio.

O modelo direto, todavia, não impede que o Su
premo Tribunal Federal conheça, por via de recurso
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extraordinário, o questionamento incidental difuso ar- rior Tribunal de Justiça - numa mesma matéria. Esta
güido em Primeira Instância. Assim, o sistema híbrido sugestão foi acatada pelo ilustre Relator.
adotado pela Constituição brasileira compatibiliza a Litígio entre entidades da administração indire~
competência de juízes e tribunais inferiores de apreci- ta, art. 102, inciso I, alínea ''t". Permanece a compe-
ar a constitucionalidade das leis em quaisquer pro- tência originária do Supremo Tribunal Federal para
cessos - é o caso do controle difuso -, cOllhecido processar e julgar as causas e os conflitos entre a
como modelo norte-americano, e um órgão ou uma União e os Estados, União e Distrito Federal ou entre
combinação de órgãos responsável pelo julgamento uns e outros.
de ações diretas sobre a constitucionalidade das leis, Havíamos sugerido ao ilustre Relator que supri-
que é o sistema c0ncentrado, conhecido como mode- misse, ao final da alínea ''f'', a expressão "inclusive as
lo austríaco. respectivas entidades da administração indireta',

Após tal digressão, os mecanismos difuso e transferindo tais questões para a competência do Su-
concentrado constituem-se numa conquista com pe- perior Tribunal de Justiça. O Relator-Geral houve por
culiaridades e características próprias da nossa tradi- bem acatar a primeira sugestão, mas, quanto à trans-
ção constitucional, necessários para esclarecer o sis- ferência dos dissídios e das controvérsias com rela-
tema híbrido de controle da constitucionalidade ado- ção às respectivas entidades da administração indire-
tado pela Constituição brasileira. Por isso, esta Rela- ta, S. Exa. manteve-a na mesma alínea no texto cons-
toria Parcial entende que, afora algumas alterações titucional. Nós compreendemos, já que é norma, pelo
de texto e transferência de competência do Supremo menos lógica, que o acessório acompanha o princi-
Tribunal para o Superior Tribunal de Justiça, não se paI. Talvez tenha sido essa a visão do Relator.
justifica uma mudança radical de nomenclatura. Afi- A extradição solicitada por Estado estrangeiro.
nal, a mudança de denominação pouco influirá nos Em alguns países, essa competência é do juiz de pri-
propósitos desta Comissão. meiro grau, e assim foi acolhida pelo ilustre Relator.

Assim, reservamo-nos o direito de sugerir a pre- Entendíamos haver a necessidade de se ter um filtro,
servação dos órgãos do Poder Judiciário enumera- que se deveria transferir essa competência ao Supe-
dos no art. 92. É claro que tínhamos, e agora, medi- rior Tribunal de Justiça ou, quando muito, aos Tribu-
ante a manifestação do Relator Parcial encarregado nais Regionais Federais. Por vezes, pela proximidade
de discutir o controle externo, o controle social, Depu- de duas Comarcas com jurisdição próxima do territó-
tado Marcelo Déda, certamente que a Constituição, rio brasileiro e estrangeiro, a amizade ou a convivên-
através do Conselho Nacional de Justiça ou do con- cia de juízes, talvez possa desviar a finalidade no
trole social da Justiça, será inserido num dos órgãos cumprimento dessas sentenças.
integrantes do Poder Judiciário. Então, na execução dessas sentenças, enten-'

Rapidamente, gostaria de fazer uma síntese díamos que haveria necessidade, talvez...
das sugestões que fizemos ao ilustre Relator. . Homologação de sentença estrangeira e a con-

Da transferência de competências e adaptação cessão de exequatur às cartas rogatórias. Da mes-
do texto do art. 102 para que o Supremo Tribunal Fe- ma forma, sugerimos que essa competência fosse
deral se constitua verdadeiramente numa Corte cons- transferida ao Superior Tribunal de Justiça. O ilustre
titucional. Relator transferiu-as do Supremo Tribunal e fez com

A decisão desta Relatoria Parcial de sugerir a que elas se inserissem na competência dos juízes fe-
transformação do Supremo Tribunal Federal em ver· derais.
dadeira Corte constitucional, ao qual compete preci- Sugerimos ao ilustre Relator um acréscimo na
puamente a guarda da Constituição Fedaral, leva·nos alínea "p" do inciso I do art. 102 da Constituição,
a apre~entar as seguintes sugestões, alterações e acrescentando "ou declaratórias de constitucionalida-
adaptação ao texto das diversas alíneas do art. 102 dfi', apenas para corrigir um erro, já que os tribunais
da Constituição Federal. já vinham assim agindo, o Supremo Tribunal, e não

Mandado de Segurança contra atos do TCU, constava na sua competência constitucional. Então, a
art. 102, inciso I, alínea "d". A competência originária redação aprovada pelo Constituinte originário de
de julgamento de mandado de segurança contra ato 1988 resultou incompleta, cabendo agora, a título de
do Tribunal de Contas da União deve ser do Superior correção, ampliar o texto, para que seja!!'; também
Tribunal de Justiça, evitando-se ~ possibilidade de di· contempladas as ações declaratórias de constitucio-
vergência entre as duas Cortes - o Supremo e Supe- nalidade.
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Sugerimos ainda ao ilustre Relator uma nova re
dação ao inciso 11I do art. 102 da Constituição Fede
ral, apenas por uma questão de redação. Quando se
refere a "desta Constituição", fala-se com relação à
Constituição de 1988. Então, ao invés da expressão
"desta", sugerimos que. se substituísse pela expres
são "da Constituição", constantes das alíneas "a" e "c"
do mesmo inciso 11I do art. 102, acrescentando ainda
a alínea "d" ao referido inciso, e procurando também
que fosse revogado o § 12 , dada nova redação ao §
211 e acrescentados os §§ 311 e 42•

No art. 102 da Constituição, inciso 11I, o Sr. Rela
tor acatou a nossa proposta quando sugerimos a se-
guinte redação: .

Art. 102 ..
11I- julgar, mediante recurso extraordi

nário, as causas decididas em única ou últi
ma instância, por Tribunal, quando a deci
são recorrida:

a) contrariar dispositivo da Constitui-
ção;

b) .
c) julgar válida a lei ou ato de governo

local contestado em face da Constituição;
d) julgar válida lei ou ato normativo Jo

cal contestado em face da lei federal.

Sugerimos, ainda, e foram acatadas pelo ilus
tre Relator, o acréscimo ao § 22:

§ 22 As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
nas ações da alínea "a" do inciso I, deste ar
tigo, serão publicadas no Diário Oficial e
produzirão eficácia contra todos e efeito vin
culante, relativamente aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração públi
ca direta ou indireta, nas esferas federal, es
tadual e municipal.

Portanto, o que gostaríamos de deixar claro,
para concluir, já que nos restam cinco minutos, de for
ma mais abrangente, é que também as sugestões,
além das alterações da competência do Supremo Tri
bunal, se mantendo verdadeiramente como uma Cor
te constitucional e transferindo-as ao Superior Tribu
nal de Justiça, nós, acatando também uma sugestão
da própria associação do juízes federais, incluímos
os incisos XII e XIII à Seção da Justiça Federal.

Introduzidos os juizados especiais pela Emenda
n2 22, de 1999, foram acrescentadas duas novas
competências que dizem respeito ao processo e jul
gamento de delitos relacionados com direitos huma
nos:

XII - os crimes praticªdos em detri
mento de bens ou interesses sob a tutela de
órgão federal de proteção dos direitos hu
manos;

XIII - os crimes praticados contra direi
tos humanos definidos em lei.

Da nossa competência, praticamente, só tenho
que agradecer ao Relator-Geral. Praticamente a ma
ioria - não diria a unanimidade - das sugestões foi
acatada pela Relatoria-Geral.

Gostaria apenas, ao terminar, de fazer aqui uma
. manifestação simples, superficial, a vôo de pássaro,
quanto aos outros temas ligados a essa Constituição
e, pelo menos, às nossas sugestões.

O primeiro deles diz respeito à adoção das sú
mulas vinculantes - e que me perdoe pela abrangên
cia e a veemência com que apresentou aqui o Depu
tÇldo Batochio o seu substitutivo global; é da natureza
da própria luta dos advogados no sentido de buscar
uma alteração mais abrangente do próprio Poder Ju
diciário. Acredito que se não a adoção das súmulas
vinculantes que os juízes rejeitam, alegando seu en
gessamento, o tolhimento da sua autonomia, da sua
independência, mas quem sabe, Deputado Batochio,
aquela sugerida até pelos próprios juízes, de adoção
do mandado inibitório. Isso talvez fosse necessário
para que pudéssemos realmente evitar a multiplicida
de de ações idênticas, desde que decidido pelo Su
premo Tribunal Federal em matéria constitucional e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria de direi
to comum.

O segundo ponto que defendemos'é a criação
de algum tipo de controle administrativo e disciplina
sobre as atividades do Poder Judiciário. São inegáve
is, e hoje bem robustos, os reclamos da cidadania por
instrumentos eficazes de fiscalização e controle da
condução dos negócios públicos, sem exclusão da
queles que compreendem a regularidade na presta
ção jurisdicional. Não há, pois, como retardar a cria
ção e o funcionamento do Conselho Nacional de Jus
tiça.

Se divergimos quanto à composição ou quanto
à competência, na sua abrangência, se o controle
será social, externo ou interno para preservar a teoria
do check and balance de freios e contrapesos, dan
do autonomia ao Poder Judiciário, é uma discussão
que, certamente, se travará de forma mais candente
nesta Comissão para buscar o texto recomendado e
a sua perfeição.

O terceiro aspecto prende-se à necessidade de,
imediatamente após a promulgação da emenda cons
titucional que introduz modificações no Poder Judiciá-
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rio _ é uma emenda do eminente Deputado Fernando
Coruja _, instalar-se uma Comissão Especial Mista
para, no prazo de 180 dias, promover as alterações
da legislação infraconstitucional, simplificando pro
cessos e procedimentos com o intuito de tornar me
nos complexa e mais célere a prestação jurisdicional.

O quarto ponto sugere a criação e funcionamen
to de juizados de pequenas causas, estabelecidos no
art. 24, inciso X, da Constituição, e de arbitragem, os
juizados especiais já contemplados na Emenda nQ 22,
de março do corrente ano, já no âmbito da própria
Constituição, para, sem burocracia e delongas, solu
cionar os conflitos de interesse de menor relevância,
complexidade e de menor relevância também econô
mica e social.

Por fim, com os mesmos objetivos, torna-se im
periosa a organização, através de lei complementar,
da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e
dos Territórios, prescrevendo as diretrizes para a sua
organização nos Estados. A Defensoria Pública cons
titui-se hoje numa exitosa experiência em alguns
Estados brasileiros, cujo exemplo deve ser seguido
pelos demais.

Quero, para finalizar, dizer da manifestação
pessoal, que aqui também reflete um pouco o pensa
mento do meu partido, o PMDB, quanto à preserva
ção da Justiça do Trabalho. Queremos que as modifi
cações sugeridas pelo ilustre Deputado Abi-Ackel,
acolhidas pela Relatoria-Geral, no sentido de estabe
lecer-se a justiça especializada com, sem dúvida ne
nhuma, a substituição dos vogais pelos conciliadores,
é uma boa solução. Vamos discutir se esses seriam
ou não pagos pelo próprio Governo, pelo próprio
Estado, para ter a independência necessária nos con
flitos de interesse oriundos da relação do trabalho.

O que entendemos é que deve haver imediata
mente também um conselho superior formado por juí
zes, para que possam ser decididas as pequenas ca
usas, até o valor de 7 mil reais, os cinqüenta salários
estabelecidos à questão de alçada e de menor com
plexidade.

Entendemos, data venia, respeitando a posição
dos demais Deputados, que se deve reduzir drastica
mente os Tribunais Regionais do Trabalho, de vinte
ou 24 para dez ou oito, seguindo, pelo menos, o
exemplo dos Tribunais Regionais Federais, e manter
como tribunal nacional, para uniformidade, autorida
de e interpretação da matéria da"justiça especializada
do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho. Enten
demos que, pura e simplesmente, transferir os juízes
do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribu
nal Militar ao Superior Tribunal de Justiça seria, ao in-

vés ç1e buscar solução menos complexa, complicar
ainda mais a prestação jurisdicional neste momento.

Agradeço a Relatoria-Geral por colocar a minha
disposição, pelos debates, o trabalho" de organicida
de e sistematização do texto do Relator, que acolheu,
seguramente, as sugestões que apresentamos na
Relataria-Geral referentes à competência do Supre
mo, do Superior Tribunal de Justiça e também da Jus
tiça Federal. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Agradeço a V. Exa. sua exposição, Deputado Rena
to Vianna.

O SR. DEPUTADO GERSON PÉRES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. "

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Antes de conceder a palavra ao próximo Relator,
Deputado Luiz Antonio F~eury, que convido para inte
grar a Mesa, concedo a palavra ao Deputado Gerson
Peres.

O SR. DEPUTADO GERSON PÉRES - Só para
efeito de eu poder me debruçar nos próximos debates
na semana que vem, com relação à extradição, inda
go do Sub-Relator se S. Exa. recomendou ao Relator
que o processo fosse de decisão terminativa, irrecor
rível. Só perguntei isso. Não quero nada mais além
disso. Se S. Exa. recomendou, em seu relatório, para
o Relator que o processo de extradição, na sua fase
final, tivesse caráter terminativo.

Estou lendo aqui: "a extradição solicitada por
Estado estrangeiro..." Não diz se em caráter termina
tivo. Só quero saber isso, para depois me debruçar
sobre o questionamento da extradição, passando por
uma tramitação processual que pode prejudicar o
Estado brasileiro," no caso, ou o intercâmbio, a rela
ção internacional entre os Estados.

O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA - Veja,
Deputado Gerson Péres, o que sugeri ao Relator foi a
transferência da competência, que a nossa Constitui
ção atual estabelece nas alíneas "g" e "h" do art. 102:

g) a extradição solicitada por Estado
estrangeiro;

h) a homologação das sentenças es
trangeiras e a concessão do exequatur às
cartas...

Sugeri que fossem transferidas ao Superior
Tribunal de Justiça.

O Relator-Geral foi mais além, acatando suges
tões inclusive de ilustres Ministros do Supremo Tribu
nal Federal: transferiu a competência do juiz federal
de primeira instância.
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o SR. DEPUTADO GERSON PÉRES - Agra
deço a V. Exa., mas não me conformo que um proces
so de extradição comece em instância inferior. O
Constituinte, quando colocou a extradição no Supre
mo Tribunal Federal, resguardou o problema da políti
ca internacional, e a decisão do Supremo é terminati
va, ela é única. Colocou-se lá para as partes não te
rem direito de recurso. O Supremo decidiu, acabou
ali. Por isso, colocamos, na Constituinte, a extradição
no Supremo Tribunal Federal.

O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA - Sugeri
que se transferisse ao Superior Tribunal. Entendo
que não se trata de matéria... Há uma manifestação
dos próprios Ministros do Supremo no sentido de evi
tar concentração de matéria de natureza
não-constitucional nas atribuições do Supremo Tribu
nal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Mais uma vez, agradeço a V. Exa. .

Convido o nobre Relator, Deputado Luiz Anto
nio Fleury, com o mesmo apelo quanto ao tema da
sua exposição.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,
nosso parecer tratou, única e exclusivamente, da sú
mula vinculante.

Desde logo, Sr. Presidente, sabíamos que uma
posição a respeito da súmula vinculante poderia I.evar
a críticas, qualq.uer que fosse a posição, a favor ou
contra, já que a matéria é extremamente controverti
da.

Procuramos estudar outras medidas que pudes~

sem levar à solução de um problema que me parece
muito grave, a repetição de demandas, principalmen
te por parte da Administração Pública, que, através
de ações que move, mesmo sabendo que a posição
final do Supremo Tribunal Federal terá uma orienta
ção contrária, sistematicamente move essas ações,
move os recursos, impede a execução das senten
ças, prejudica o cidadão. Com isso, faz com que as
demandas se arrastem por anos e anos, indefinida
mente.

Dizer que a súmula vinculante afeta o direito do
cidadão não me convence. Ela afeta a burocracia,
afetá a Administração Pública, impede que a Admi-

. nistração Pública, ao exercer a sua atividade, faça
com que tantas e tantas vezes o processo se arraste
para que caia no mandato do próximo Presidente da
República, no mandato do próximo Governador, do
próximo Prefeito e assim por diante. Exatamente para
proteger o cidadão, para dar ao cidadão segurança
jurídica, para saber que, se tivermos presentes os

pressupostos de uma demanda, a decisão será igual
para todos; para afastar a loteria do Judiciário, segun
do a qual, dependendo da vara, do juiz, do desembar
gador ou do Ministro, teremos interpretações diferen
tes, é.que entendemos que a súmula vinculante deve
ser adotada.

Falar em efeito vinculante não me parece novi
dade. A própria Constituição, em causa singular, que
é a ação direta de inconstitucionalidade, diz que as
decisões definitivas de mérito - de mérito! - proferi
das pelo Supremo Tribunal Federal nas ações decla
ratórias de constitucionalidade de lei, produzirão sen
tenças contra todos e efeito vinculante. Ora, se já te
mos na Constituição que uma única ação produz efei
to vinculante, por que o preconceito contra a súmula,
em que temos reiteradas decisões? A partir daí, sim,
através da reiteração, são produzidos efeitos vincu
lantes, principalmente em relação à Administração
Pública. Então esta foi a orientação que nos moveu.

Sabíamos, desde lo.go, que vários argumentos
seriam levantados de forn'ia contrária à súmula vincu
lante. Esses argumentos todos já conhecem. Dizia-se
que haveria o risco de o Poder Judiciário substituir o
Poder Legislativo, pois a súmula teria a mesma eficá~

cia de uma norma jurídica. Vejam que, na realidade, o
juiz, ao interpretar a norma, praticamente está exer
cendo essa função judicante e nem por isso está
substituindo a nós, legisladores. Esse argumento uso
em sentido contrário: se o juiz está sujeito à lei feita
pelo Poder Legislativo, por que ele não pode estar su
jeito à interpretação da lei que é dada pelo próprio Po
der Judiciário? A independência do Poder Judiciário
está mantida, sim, porque é ele que vai editar a súmu
la vinculante.

Haveria interferência? Haveria possibilidade da
estratificação do Direito? Nós criamos mecanismos
de revisão da súmula vinculante e, mais do que isso,
aumentamos o número daqueles que serão legitima
dos para propor a modificação através do aumento do
número dos legitimados para propor ação direta de in
constitucionalidade.

Vejam os senhores as várias vantagens da sú
mula vinculante. Poderíamos, desde logo, dizer da
economia que isso vai trazer em termos da adminis
tração da própria Justiça. Pretendemos acabar com
as ações que se iniciam por xerox, em que só se
muda o nome das partes; as decisões também são
xerocopiadas, em que só se muda o nome das partes,
e os acórdãos também são cópias, em que só se
muda o nome das parte.

Não tem sentido essa repetição absurda que te·
mos hoje simplesmente para que o Estado continue
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exercitando a sua fome de Iitigar'~ todo instante, prin
cipalmente em relação ao cidadão que está desprote
gido. Quem deveria estar reclamando da súmula vin
culante não era o cidadão, mas q Estado, a Adminis
tração Pública, que vai ser diretamente atingida por
essa súmula, porque se pretende acabar com a repe
tição infinda de recursos.

Gostaria de dizer que, evidentemente, temos de
ter cujdados em relação a isso. Ao fixar os princfpios,
em primeiro lugar, estabelece-se o pressuposto para
a existência da súmula vinculante, que é a reiteração
de decisões. Não é apenas uma decisão. Ao contrário
do que se afirmou nesta Comissão, não é toda deci
são do Supremo Tribunal Federal que vai ter efeito
vinculante. Deve haver, necessariamente, a reitera
ção, reiteradas decisões no mesmo sentido. E não
basta que haja a reiteração de decisões; é necessário
que tenhamos o quorum mfnimo de dois terço do Su
premo Tribunal Federal para o estabelecimento da
súmula vinculante. Portanto, além da reiteração, tere
mos de ter o quorum de dois terços.'

Qual é o objeto da súmula vinculante? Não é
mais o caso concreto, não é o mérito: é a validade, a
interpretação e a eficácia de normas determinadas.
Portanto, o que vai se discutir é a validade, a interpre
tação e a eficácia de norma jurfdica e não o mérito.
Mais do que isso, não se trata de qualquer normajurf
dica, mas aquela acerca da qual haja controvérsia
atual entre órgãos judiciários ou entre estes ea Admi
nistração Pública. Mas não basta que a norma cause
controvérsia; é necessário que ela, em razão da con
trovérsia, acarrete grave insegurança jurfdica e rele
vante multiplicaçêo de processos sobre questão idên- '
tica.

Portanto, preocupado exatamente em !1ão alar
gar o espectro da súmula vinculante, criamos, primei
ro, o seu objeto; segundo, o alcance da súmula vincu
lante; terceiro, o quorum necessário e, finalmente,
colocamos, com todas as letras, a necessidade de
que acarrete essa controvérsia grave insegurança ju
rldica e relevante multiplicação de processos sobre
questão idêntica.

O objetivo, como já disse, Srs. Deputados, é
que o Poder Público, a partir de uma súmula vinculan
te, se conforme e não fique, como tantas e tantas ve
zes acontece, sabendo que a decisão final será con
trária, ainda assim, apresente processos e mais pro
cessos, recursos e mais recursos, junto aos nossos
tribunais.

Feita a súmula, obedecido todo esse ritual, ain
da assim ela poderá ser revista por' provocação das
mesmas autoridades capazes de propor ação direta

de inconstitucionalidade, que poderão se dirigir ao
Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de
Justiça, e solicitar a revisão da súmula, a qualquer
tempo.

É importante frisar, segreda-me, ajuda-me.o
meu Presidente, Deputado Jairo Carneiro, dizendo
que isso pode ser feito a qualquer tempo, por qual
quer daquelas autoridades. Então, se a Ordem dos
Advogados do Brasil se sentir prejudicada por uma
súmula vinculante, ela poderá pleitear a sua revisão,
aduzir os seus motivos e assim por diante.

O SR. DEPUTADO IÉDIO ROSA - Permita-me
um aparte, nobre Deputado?

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Pois não.

O SR. DEPUTADO IÉDIO ROSA -'Ilustre Rela
tor, peço minhas escusas por ter interferido na sua
fala, mas o momento é oportuno.

Com relação ao § 3°, foi aceita pelo Rela
tor-Gerai a proposição de V. Exa., que diz:

§ 32 Do ato administrativo ou decisão
judicial que contrariar a súmula apliCével ou
que indevidamente a aplicar, caberá recla
mação ao Tribunal que a houver editado...

Quero ver se haveria a possibilidade de substi
tuirmos esse recurso de reclamação por agravo, ape
nas isso. Porque o agravo pode subir se a decisão
não contrariar a parte agravante.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
A intenção de ser a reclamação é porque, obrigatoria
mente... A reclamação é dirigida ao tribunal que hou
ver editado a súmula, então, automaticamente já
sobe. Por isso a reclamação é diretamente ao tribu
nal, e vai conhecer diretamente.

Então, meus amigos, gostaria também de me
referir rapidamente à principal vantagem que vejo na
adoção da súmula vinculante: a segurança jurídica do
cidadão. O cidadêo brasileiro tem o ,direto de saber
como vai ser interpretada a norma jurldica que lhe
atinge. A súmula vinculante lhe dá essa segurança,
através da interpretação que é dada pela maior tribu
nal, pela mais alta Corte do nosso Pafs.

Ainda no nosso trabalho sugerimos o chamado
incidente de inconstitucionalidade, e o fizemos base
ados também na segurança jurfdica. Hoje o que mui
tas vezes acontece, echamo.à colação de todos o
que aconteceu, por exemplo, em relaçêo ao julga
mento do problema do imposto progressivo.

Era Governador ainda em 1992 quando houve
ação proposta em relação ao imposto prpgressivo.
Ela foi julgada, definitivamente, pelo Supremo Tribu-
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nal Federal, exatamente no ano. passado, 1998.
Enquanto isso, os contribuintes de São Paulo não sa
biam se pagavam ou não o seu imposto; se era legal,
constitucional ou não a cobrança do imposto; se po
deriam descontar nos exercícios seguintes o eventual
pagamento a mais que tivesse sido feito. Só em 1998,
seis anos depois, uma causa de tamanha relevância
teve a sua decisão final.

O que se colocou fqi exatamente a possibilida
de, diante de uma situação concreta em que tenha
mos esse risco, que afete a comunidade como um
todo, e que haja a necessidade de uma decisão para
restabelecer a segurança jurídica, de que se faça o in
cidente de inconstitucionalidade.

Houve várias vozes ponderadas a respeito des
se assunto. Estamos dispostos a encontrar uma solu
ção adequada se ficar entendido que essa talvez não
seja a melhor solução.

O argumento que mais me impressionou, digo,
com muita franqueza, aos companheiros da Comis
são, caros Deputados, foi que, no calor da edição de
uma lei por parte do Poder Executivo, e sendo o Su
premo Tribunal Federal um tribunal político, talvez um
incidente de inconstitucionalidade poderia levar a um
fortalecimento exagerado do Poder Executivo em ra
zão de decisões tomadas sem o devido amadureci
mento. Até me citaram ti exemplo do confisco da pou
pança no início do Governo Collor. Se houvesse um
incidente de inconstitucionalidade, talvez a decisão
fosse pelo confisco. De qualquer maneira, é um argu
mento que respeito. Se na discussão nos convencer
mos dos argumentos contrários, evidentemente, po
derá haver uma modificação a respeito desse ponto.

Quanto à súmula vinculante, quero cumprimen
tar o Relator... Aliás, quero cumprimentar o Relator
por ter trazido à discussão temas da maior relevância.
Podemos discordar de um ou outro ponto, mas, sem
dúvida, esse relatório mostrou a competência, a dedi
cação, a coragem do Deputado Aloysio Nunes Ferrei
ra Filho que, mais uma vez, trouxe a lume uma dis
cussão que é importante, sim.

Talvez, muitos daqueles que militam na Justiça
do Trabalho não estejam verificando que essa discus
são está valorizando a própria Justiça do Trabalho,
porque as vozes que se levantaram contra eventuais
imperfeições ou eventuais interpretações do relatório
mostraram a importância dessa Justiça especializada
para o nosso País e para os nossos trabalhadores. A
Justiça <;io Trabalho, que é tão questionada, agora
está serido não apenas questionada, mas devida
mente v~lorizada. Por certo, no final desta Comissão,
tenho cêrteza de que encontraremos uma solução

para prestigiar e para fazer com que a Justiça do Tra
balho seja, cada vez mais, a Justiça desejada pelos
nos§los trabalhadores.

Até já me coloco aqui, Sr. Presidente, a favor da
manutenção da Justiça do Trabalho com alterações
na sua estrutura, algumas delas já propostas nas
nossas discussões preliminares. Tenho certeza de
que vamos encontrar um forma de prestigiar a Justiça
do Trabalho, mostrar a sua importância e encontrar
um modelo que melhor se ajuste a esse momento que
vivemos.

Quero encerrar, Sr. Presidente, mais uma vez
agradecendo a confiança do nosso ilustre Relator e
cumprimentando S. Exa. pela clareza, pela coerên
cia, e pelo sistema que nos trouxe à discussão, por
que é dessa discussão que haverá de trazer para to
dos nós um Poder Judiciário que todos desejamos.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carnei
ro) - Muito obrigado, nobre Deputado Luiz Antonio
Fleury.

Convido o próximo Relator, o Deputado Marcelo
Déda.

Peço a V. Exa. que anuncie a temática que lhe
foi indicada.

O SR. DEPUTADO MARCELO DÉDA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, nobres convidados,
na divisão temática que foi realizada nesta Comissão,
coube-me a relatoria parcial do tema Controle Exter
no e Fiscalização do Judiciário.

A partir das discussões que aqui foram trava
das, das exposições que foram realizadas e, obvia
mente, das emendas que foram propostas, nós ela
boramos um substitutivo parcial abordando a temáti
ca, substitutivo esse que aqui, agora, trataremos de
expor e defender. .

Quero dizer preliminarmente que não mereci a
felicidade dos outros colegas que aqui trouxeram
seus relatórios parciais, já que a nossa concepção de
um sistema de avaliação, de um sistema de controle
do Judiciário não foi acatado pelo ilustre Relator no
seu substitutivo.

Devo dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que tenho resistências de ordem doutrinária, de
ordem ideológica mesmo, ao relatório apresentado
pelo Deputado Aloysio Nunes Ferreira, mas é meu
dever reconhecer que S. Exa. produziu uma idéià de
Judiciário sistêmica, articulada e que traduz a sua
concepção de uma nova estrutura para o Poder Judi
ciário fincada em princípios, alguns dos quais não co
mungo com o Sr. Relator. Mas devo dizer que foi um
trabalho de fôlego, de coragem política e de honesti-
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dade intelectual para com todos os seus colegas de
Comissão. Não é à toa que ele provocou a polêmica
que está provocando. Acredito que uma Casa do Par
lamento provocar polêmica é o menor dos deveres
que nós temos, mas nem por isso o menos importan
te, porque esta é uma Casa da disputa política, do de
bate e da construção articulada, negociada, de posi
ções majoritárias.

Mas, Sr. Presidente, ao abrir-se o debate da re
forma do Judiciário, não se abriu esse debate apenas
por inspiração acadêmica, por vontade de reformar,
por vocação de mudar o que se encontra na Constitui
ção; Há uma demanda social, há uma pressão nacio
nal muito forte e muito legítima, que põe o Judiciário
na berlinda do debate público brasileiro. Há uma quei
xa generalizada da morosidade com que tramitam os
feitos no Judiciário. Há uma constatação de que essa
morosidade, na prática, tem impedido a prestação ju
risdicional pela forma como os pleitos se perdem ao
longo do tempo e como os direitos muitas vezes dis
putados terminam por se ver prejudicados, falecidos
mesmo, quando da edição da última das sentenças.

Ao lado disso, há o surgimento de uma série de
denúncias que apontam comportamentos pouco éti
cos, alguns mesmo imorais e outros sem duvida cri
minosos dentro do Poder Judiciário. Por fim, a socie
dade não concebe que, em um Estado Democrático
de Direito, formulado sobre aS'bases da Constituição
de 1988, possa se ter um Poder republicano, fechado
em uma casamata, que impede 'a transparência, que
afasta a sociedade e que vê de forma preconceituosa
qualquer forma de participação de controle social.

Todos os Poderes da República avançaram nas
suas concepções tradicionais para incorporar np seu
funcionamento um diálogo entre a democracia de re
presentação, a democracia representativa clássica, e
a democracia participativa.

Dos conselhos de gestão de políticas públicas
no Poder Executivo aos orçamentos participativos,
também no Poder Executivo, a figura da iniciativa po
pular, que entrega a um determinado número de cida
dãos a competência para iniciar o processo legislati
vo, passando também pelas figuras do plebiscito e do
referendo, que submetem a decisão soberana do
Congresso Nacional à apreciação posterior do eleito
rado, os Poderes da República reconheceram que,
dessa associação, desse diálogo entre a democracia
clássica, representativa, e a democracia participativa,
dita direta, existe uma simbiose futurosa no rumo des
se milênio que se inaugura, mostrando que a instituci
onalidade democrática vive um processo de oxigena-

ção por uma nova concepção que se tem do espaço
institucional e do espaço de participação popular.

Entendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, nobres convidados, que dessa tendência, que
desse rumo não pode estar afastado o Poder Judiciá
rio porque, muito embora no sistema brasileiro os
membros do Poder Judiciário, os titulares dos seus
predicamentos e das suas competências não tenham
a unção consagradora do voto, não tenham ali, na so
berania popular, no voto direto, a origem do seu po
der, esse poder lhes é transferido através do Poder
Legislativo, através da nomeação de seus membros
pelo Presidente da República e posterior confirmação
pelo Senado da República, portanto, através de Po
deres que estão consagrados pela soberania popu
lar. Então, o Judiciário também se encontra como Po
der da República sob a égide do parágrafo único do
art. 12 da Constituição, que diz: "Todo poder emana
do povo e em seu nome deve ser exercidd'.

O ato de decidir uma lide aplicando a lei é um
ato de soberania popular. O Estado decide, diz do di
reito, resolve a lide não por um direito devido, não por
decorrência de uma legitimidade que sobrevoa o
Estado democrático, mas a partir da própria radicali
dade do Estado democrático que lhe confiou, na for
ma da Constituição, essa tarefa e lhe ungiu, pela via
dos Poderes democraticamente eleitos com esse ba
tismo, essa crisma democrática de origem.

É e foi com base nessa concepção e com base
na crítica que se faz à forma como esse Poder vem
atuando que, enquanto Sub-Relator indicado pelo
Partido dos Trabalhadores, com o auxílio dos colegas

.que compõem esta Comissão e contribuíram com as
suas emendas, elaboramos e apresentamos uma su
gestão de controle externo do Judiciário.

Não temos dúvidas, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, que radicalizamos a proposta no sentido mais
puro da expressão: .fomos à raiz do problema. E, da
nossa concepção de legitimidade democrática, traça
mos uma idéia e uma concepção de governo do Judi
ciário e, ao conceber esse governo do Judiciário,
agregamos a participação popular para dar-lhe o ca
ráter de controle social. Para que não houvesse má
cula sobre o conteúdo dessa categoria de controle
social, estabelecemos a participação da sociedade,
através de escolha, que será processada pelo Con
gresso Nacional, dos membros que a representarão e
demos a esses membros a maioria na composição
desse Conselho Nacional de Justiça.

Por entender assim também e por compreender
o formato de Federação que esta República tem,
apresentamos a proposta de um conselho nacional e
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de conselhos estaduais vinculados a cada um dos Tri
bunais de Justiça dos Estados. Ao fazer isso, Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, não ficamos apenas
naquela visão de se criar um ente externo para vigiar
juízes, para fiscalizar Ministros, para manter-se como
uma espécie de órgão inquisitorial acompanhando o
cotidiano da ação do Judiciário, não. Em primeiro lu
gar tratamos de dizer, de forma explícita, que esse

. conselho não terá qualquer possibilidade nem com
petência para interferir naquilo que é a essência mes
ma do Judiciário e onde deve estar a razão da sua in
dependência: na prestação jurisdicional.

As decisões dos srs. juízes de qualquer dos gra
us, as sentenças e acórdãos não estão sob q\Jalquer
espécie de revisão ou de intervenção por partá desse
conselho, porque, ao falar-se em independência do
Judiciário, o que se quis preservar foi justamente a
capacidade de, ao dizer do direito, o titular do Poder
Judiciário, seja ele o juiz singular ou o órgão colegia~

do, o tribunal que vai dizer do direito, não pode ter a
sua decisão constrangida, a sua interpretação de
modo algum obstaculizada por pressões ilegítimas
que possam decorrer de qualquer espécie de inter
venção dos demais Poderes da República.

Em momento algum, e o nosso relatório faz um
esforço intelectual- modesto, como é típico do Rela
tor, mas um esforço intelectual- para revelar que lá,
no que há de ''fundante'' da Ciência Política moderna;
lá, nos teóricos que melhor se preocuparam para
construir o Estado democrático como hoje nós não
conhecemos no Ocidente, a busca da separação e da
independência nunca foi uma militância em torno de
criar uma plêiade de poderes, cada um senhor do seu
governo e das suas atribuições, sem buscar se com
preenderem como membros de uma mesma Repúbli
ca e como, portanto, subordinados também ao princí
pio da interação e da harmonia.

Essa independência, enquanto conceito, en
quanto valor constitucional, não milita para repartir o
Estado democrático em seções isoladas, mas milita,
sobretudo, para preservar a sociedade do perigo da
matriz anterior, onde as três funções básicas do Esta
do se enfeixavam na mão do senhor do Estado abso
luto. Não era, portanto, uma função para que o Poder
prestigiasse o próprio poder; a independência não é
para que o Poder homenageie o próprio poder; a in
dependência é para que o Poder sirva à sociedade e
é por isso que ela tem que se localizar ali, onde éa es
sência ''fundante'' do Poder, que é a prestação jurisdi
cional. A administração, a disciplina, o governo do Po
der podem e devem estar sofrendo a intervenção e a
interação legitimadora da sociedade.

Nesse sentido, Sr. Presidente, apresentamos
muito mais do que o dito controle externo, como tecni
camente se falou muito. Apresentamos um sistema
nacional de planejamento e avaliação do Poder Judi
ciário, retirando-lhe inclusive esse aspecto meramen
te inquisitorial para robustecê-lo com competência de
planejamento, com responsabilidades de administra
ção, com responsabilidades que possibilitem a esse
conselho, enquanto uma instituição híbrida, inédita
na história constitucional brasileira, mas capaz de ser
ao mesmo tempo parte integrante do Poder Judiciário
e um espaço de participação da cidadania na gestão
daquele Poder, portanto esse conceito híbrido de diá
logo entre o institucional e a democracia direta, entre
o institucional e a força da participação popular.

Na formação desse sistema, propusemos 21
membros; estabelecemos um mandato de quatro
anos e que a participação desses membros nesse
conselho se daria na forma da dedicação exclusiva às
funções e finalidades previstas para o órgão. Onze
desses membros, que deverão ter mais de 35 anos,
deverão ser eleitos pelo Congresso Nacional, pelo
voto qualificado de três quintos, para que uma maio
ria eventual não politize, traduzindo aquilo é maioria
no Congresso em maioria no conselho. O quorum de
três quintos é o mais nobre do Congresso, porque o
quorum da reforma constitucional é o que viabiliza a
negociação, a articulação de maiorias que ultrapas
sam a mera fronteira partidária ou de coligações
eventuais que detenham o mando do Governo.

Defendemos também, Sr. Presidente, que, des
ses onze membros, que deverão ter reputação ilibada
e notável saber jurídico, pelo menos teremos que es·
colher seis dentre o meio científico e acadêmico para
valorizar a universidade, para trazer aqueles que pen
sam e refletem sobre o fenômeno social, sobre o fe
nômeno judiciário e que, portanto, podem trazer cola
borações para o funcionamento do órgão; quatro elei
tos dentre os magistrados, togados'vitalícios em elei
ção dos membros da corporação, buscando repre
sentar os Tribunais Superiores, os Tribunais Regio
nais, os Tribunais de Justiça dos Estados e os juízes
de primeiro grau; três eleitos dentre os membros do
Ministério Público Federal três eleitos dentre os advo
gados.

Estabelecemos os conselhos estaduais, com
composição símile a essa que acabamos de nos refe
rir, e estabelecemos uma regra e um princípio nessa
preocupação constante de evitar a acusação de inter
ferência na' esfera típica do Poder Judiciário: proibi
mos que os membros do conselho pudessem ser de
signados aqueles que representam a sociedade, den-
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tre os Parlamentares, dentre ex-Parlamentares ou
dentre titulares de cargos em comissão do Poder
Executivo. Isso para preservar minimamente a inde
pendência deste órgão e evitar a contaminação políti
ca, repetindo um fenômeno que, a meu juízo, tem tra
zido prejuízos inclusive à legitimação de uma institui
ção importante na nossa ordem democrática, que é o
Tribunal de Contas da União, que, por uma deforma
ção de ordem político-institucional, se transformou
num órgão para onde, muitas vezes, se mandam polí
ticos que não obtêm a eleição e encontram ali um

.abrigo para continuar na vida pública.
Ademais, Sr. Presidente, estabelecemos uma

competência dentro daquilo que acabamos de menci
onar, uma competência que vai desde a supervisão
do cumprimento do Estatuto da Magistratura, o acom
panhamento disciplinar de magistrados de primeiro
grau e de juízes dos tribunais. Estabelecemos, tam
bém, a possibilidade e a competênciade planejamen
to, de organização e de avaliação do sistema. Aqui,
este conselho opina na elaboração do Orçamento do
Poder. Para quê? Para que a sociedade ali represen
tada, junto com os demais membros que representam
corporações, possam discutir se, daquela dotação or
çamentária que vai se reivindicar ao .Congresso, a
parte ali reservada para aconstrução de prédios, mui
tas vezes faraônicos, muitas vezes exibidores de uma
ostentação que não serve à Justiça, que deve ser dis
creta. €) respeito se conquista pela limpidez das deci
sões, pela rapidez da prestação jurisdicional, pelo ca
ráter dos membros do Judiciário. Não é um prédio bo
nito que vai respeitabilidade à Justiça. Muito melhor
do que isso, talvez, com o opinamento de um conse
lho como esse, seja a alocação desses recursos em
novas vagas, Deputado José Roberto Batochio, para
juízes, levando a todos os rincões do País a presença
física da Justiça para decidir os conflitos e para estar
presente, oferecendo àcidadania a possibilidade de a
ela ter acesso.

Nesse relatório V. Exas. verão que há um deta
lhamento de competências. Cuidamos de trazer para
o texto da Constituição creio crer que um detalhamen
to até excessivo, mas queríamos que essa proposta
servisse para travar um debate de fundo, um debate
estratégico, um debate de conteúdo, a respeito do as
pecto que, sob minha ótica, é o mais importante deste
debate, e aqui preparo a minha conclusão, Sr. Presi
dente.

Acredito que o relatório do Deputado Aloysio
Nunes Ferreira é um relatório que tem de se apreciar
com cuidado e carinho, inúmeras inovações positi
vas, É preciso apreciar o conteúdo das alterações

que S. Exa. propôs para operação dos terríveis pre
catórios. A essa angústia de quem precisa receber do
Estado, a esse dilema de quem patrocina causa des
se.tipo, S. Exa. dá um trato que precisamos estudar e
compreender que é um avanço significativo. Isso é
permitir que se preste justiça, isso é traduzir...

O Deputado IbrahimAbi-Ackel, numa frase lapi
dar, no começo das reuniões desta Comissão, res
pondendo a uma intervenção do Deputado José Ro
berto Batochio, ao falar que precisávamos ampliar o
acesso à Justiça, S. Exa. interrompeu o ilustre Depu
tado José Roberto Batochio e disse: "Não só acesso;
precisamos permitir que se saia." Porque o problema
hoje da Justiça talvez não seja tanto o acesso, o che
gar-se às barras dos tribunais; o drama é sair de lá, o
drama é ter a decisão definitiva, o drama é ver execu
tada a decisão, o drama é ver o Direito realizado e a
parte satisfeita.

Então, senhores, as alterações propostas pelo
Deputado Aloysio Nunes Ferreira na questão dos pre
catórios são de alta valia e relevância para a vida do
cidadão comum.

A Justiça permanente, de 24 horas, sem férias
coletivas e recessos, que terminavam por atrasar ain
da mais, é outra matéria relevante, polêmica, mas re
levante, do mesmo modo.

Osinstrumentos que S. Exa. encontrou para pu
nir o juiz relapso, para instigar o juiz a mover-se, para
abolir do sistema de recursos do Brasil aquele recur
so que nenhum código ousou dizer o nome, mas que
é o mais praticado, o embargo de gaveta. Então, há
ali, pontualmente, certos nichos de qualidade para a
vida do Poder Judiciário no futuro.

Permito-me, ao terminar esta exposição sobre
meu tema, dizer que a espinha dorsal da concepção
do Deputado Aloysio Nunes Ferreira é o valor da se
gurança jurídica, que não é desprezível, mas funda
mentai no Estado democrático. Mas quero crer que,
ao desenhar a estrutura do seu relatório, S. Exa. so
brevalorizou.

Peço a maior das vênias para fazer crítica since
ra, de ordem política e doutrinária, muito mais do que
pessoal, porque S. Exa. sabe o carinho que lhe dedi
co e a admiração intelectual que tenho por S. Exa.

Contudo, creio que o Deputado valorizou dema
is. Sem fazer nenhum tipo de vulgata, de crítica vul
gar, mas essa concepção que S. Exa tão bem formu
lou, embora dela divergindo, reproduz tendência do
Estado moderno no debate entre as concepções libe
rais e sobre o papel do Estadona sociedade brasileira
ou nas sociedades do mundo de hoje. Aci',~stabelecer
o fortalecimento dos órgãos decúpula, com maior va-
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lor para o STF e o STJ, criando sistema nacional for
temente hierarquizado, com auxílio luxuoso da figura
da súmula vinculante e dos incidentes trazidos pelo
Relator Luiz Antonio Fleury - os incidentes de consti
tucionalidade e de interpretação -; dá-se extremo
poder aos órgãos da cúpula doPoder,provocando-se
para o bem ou para omal (entendo que para o mal) in
versão no processo de construção de uma das fontes
formais do nosso Direito, da constituição da jurispru
dência.

A jurisprudência brasileira é um processo mais
lento do que devia, é verdade, mas vai legitimando a
decisão pela repetição dos julgados, ali, na instância
primeira; pela multiplicação de entendimentos idênti
cos; pela afirmação no primeiro grau da jurisdição de
concepção que, posteriormente" vai sendo filtrada,
indo amadurecida à apreciação das Cortes superiores,
que podem, com outro tipo de distanciamento, cristali
zá-Ia, a partir dos seus julgados ou, até mesmo, sumu
lá-Ia, afinal. Mas esse sistema, quero crer, é legitima
dor desta fonte do Brasil, por essa possibilidade.

O que ele tem de inovador? O sistema jurispru
dencial brasileiro nasceu, sobretudo, da capacidade
inovadora do juiz de primeiro grau, do talento, da impa
ciência, da irresignação intelectual de milhares de juí
zes que ousam interpretar o Direito, trazendo categor!~

as novas e alimentando a vida jurídica brasileiraêom
essa contribuição inestimável. E também de advoga
dos que provocam, sem dúvida alguma, porque o juiz
não funciona de moto-próprio, há que ser provocado.

E aqui temos advogados os mais brilhantes.
Estou vendo aqui todos os senhores e homenageio
todos, sem dúvida. Eu, como o mais modesto deles,
não posso deixar de registrar, também, o papel de ad
vogados nesse processo criador.

Portanto, preocupa-me afragilização, Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, do prestígio do juiz de primei
ra instância, do juiz de primeiro grau. Esse é um deba
te que precisamos travar, sem nenhum preconceito,
porque é o ponto central. Esse é o debate.

Digo aqui que não é correto polarizar um trabalho
como este, de grande vocação polêmica, apenas do
ponto de extinção ou não, de incorporação ou não, da
Justiça do Trabalho. É capitis dlmlnutlo. Trata-se de
ponto relevante, mas não principal; o centro da polêmi
ca não está aí. Estamos debatendo qual estrutura de
Judiciário queremos, que concepção de sistema judi
ciário teremos, que princípio presidirá essa nova for
mulação. Portanto, quero crer que esse é um detalhe.

Como organizar um ramo da Justiça, com todas
as conseqüências que possater para seus funcionári
os, para a sociedade? É importante? É, mas não é o

ponto relevante. Precisamos encontrar a fórmula de
construir um sistema ágil, moderno, eficaz e demo
crático, porque não se trata apenas de aparelho buro
crático de fabricar sentenças, mas de Poder do Esta
do democrático. Se conseguirmos centralizar ocieba
te, ele terá conteúdo, substância, e os detalhes virão, .
porque, como regra do Direito, o acessório tem por
destino seguir o principal.

Portanto, Sr. Presidente, são essas considera
ções que tinha a fazer.

Digo, como Sub-Relator e membro do Partido
dos Trabalhadores - autorizado pelo meus colegas-,
que queremos enfrentar esse debate pela sua essên
cia, seu núcleo, sem preconceitos. Temos alternati
vas para cada tema polêmico. Não digo que são as
melhores, pois· quem pode dizer isso é a história e o
tempo. Por exemplo, súmula vinculante, temos alter
nativa para acabar com a indústria dos recursos, com
os atrasos; Conselho Nacional, a proposta está posta
àmesa; Justiçado Trabalho, temos também sobre ela.

Enfim, queremos travar esse debate, sem trazer
para seu centro o que é importante, mas não princi
pal. O que está em debate é a f,eição que daremos à
Justiça do futuro milênio.

Muito obrigado, Sr. Presidente~ (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)

- Muito bem. Agradecemos ao nobre Députado Mar
celo Déda.

O SR. DEPUTADO -IOSÉ ANTONIO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Sr. Pre
sidente, aOrdem do Dia já se iniciou e, pelo art. 46 do
Regimento Interno, não podemos continuar votando.
Então, proponho que seja suspensa a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Temos mais um Relator presente, o Ministro Ibra
him Abi-Ackel. Creio que poderíamos ouvi-lo agora,
se S. Exa. se à vontade. Logo após, encerraremos os
trabalhos. E amanhã, às 10h...

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio
Carlos Biscaia, pela ordem. .

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Queria trazer mais urna questão a V. Exa.
Ouviremos o Deputado Ibrahim Abi-Ackel e amanhã,
a partir das 10h, os inscritos poderão manifestar-se
acerca do substitutivo.

Em razão de também existir importante reunião
da Comissão de CO,nstituição e Justiça, em que se
discutirá a autorização, a licença para processar o
Deputado HildebrandaPascoal, pe.ço a V. Exa. - sen-
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do eu o quarto ou quinto inscrito _ parã.não perder mi
nha vez se lá estiver e, retornando de lá, fazer uso da
palavra. Faço esse apelo a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Tudo bem. Sem dúvida, já d!3termino à Secretaria
para cuidar de, no momento adequado, chamar V.
Exa. para comparecer a esta Comissão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Agradeço a V. Exa.

O SR. DEPUTADO GERSON PÉRES - Sr.
Presidente, que essa decisão seja para todos que es
tejam na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Muito bem, está acolhido.

Vamos ouvir, antes de encerrar esta reunião, o
ex-Ministro Ibrahim Abi-Ackel, que é um dos Relato
res. Convido-o para vir à mesa.

Logo após, encerraremos a reunião e amanhã,
às 1Oh, continuaremos a discussão. Deixo claro que a
discussão já está iniciada com as manifestações que
houve neste dia.

O SR. DEPUTADO IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr.
Presidente, Sr. Vice-Presidente da Comissão, Sr. Re
lator-Gerai, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, senho
res membros da Comissão, minhas senhoras e meus
senhores, procurarei ater-me à incumbência que me
foi dada pelo Sr.. Relator-Geral, cuidando exclusiva
mente dos temas implícitos nessa atribuição.

Somente ousarei afastar-me deles quando, por
conexão, for obrigado a uma navegação mais afasta
da do pequeno trecho de litoral que me foi atribuído.

Coube-me, senhores membros da Comissão,
elaborar parecer a respeito dos Tribunais de Justiça
Estaduais, dos direitos, garantias, privilégios e disci·
plinas dos juízes.

Algumas das sugestões que formulei, o Sr. Re·
lator-Geral acolheu em seu relatório, dentre elas, cito
como importantes as sugestões que impedem a inter
rupção da atividade jurisdicional durante as férias fo
renses; a outra que impede promoção ou remoção do
juiz que injustificadamente tiver processos atrasados
em seu poder; e outras destinadas a acelerar a pres
tação jurisdicional.

Quero afirmar perante nossos companheiros de
Comissão que a emenda constitucional, seja qual for
sua abrangência e profundidade, estará sempre lon
ge de resolver o problema da aceleração dos proces
sos e da rapidez da prestação jurisdicional.

Os problemas da magistratura não se encon·
tram nos tribunais, nem nos fóruns das Comarcas,
mas, em grande parte, encontram-se aqui, na Casa

do Poder Legislativo, porque somos nós, legislado
res, responsáveis pela disciplina do processo civil e
penal e, portanto, todos os atos e termos que ainda
respiram a prática portuguesa das alicantinas, todos
os formulários que f~em com que os processos cres
çam em páginas muito mais destinadas a carimbos do
que a despachos interlocutórios ou decisivos decor
rem de processos obsoletos, que obedecem a códigos
por nós elaborados ou por nossos antecessores.

Por isso mesmo, seja qual for a acolhida que se
der a uma proposta de emenda constitucional desti
nada a reformular o Poder Judiciário, sempre rema
nescerá a questão fundamental da rapidez da Justiça
por intermédio da modernização das nossas leis pro
cessuais.

Essa questão quero deixar expressa, porque o
Sr. Relator-Geral teve a preocupação de, ao encerrar
seu relatório, estabelecer o prazo de 180 dias para
que Comissões especializadas tratem da moderniza
ção das leis processuais. Sem elas, a Justiça continu
ará a emperrar-se a cada ato e termo, em virtude de
providências plenamente dispensáveis que, contudo,
encontram-se consagradas na lei e, por isso, devem
ser observadas, sob pena de nu.lidades relativas ou
absolutas.

Em pleno final do século XX, quando todos os
organismos públicos e privados já se entregaram à
colaboração dos meios eletrônicos, audiência no cí
velou no criminal em qualquer ponto do País faz-se
pelo seguinte minueto: o advogado ou promotor for
mula sua pergunta à testemunha por intermédio do
juiz, o qual, por sua vez, a formula à testemunha que,
por sua vez, responde ao juiz, o qual, finalmente, dita
a resposta ao escrivão. Um estrangeiro, sem conheci
mento do Brasil, que subitamente descesse numa
sala de audiência de fórum brasileiro, teria imediata
mente a idéia de que neste País existem numerosos
dialetos.

Essa questão é. de fundamental importância,
porque, sem a complementação da legislação com
plementar, estaremos apenas marcando passo, a
despeito do extraordinário esforço que se está fazen
do para modernização da Justiça.

A questão do conselho de controle, a qual se de
dicou com tanto afinco o Deputado Marcelo Déda, é,
dentre todas as questões suscitadas pela reforma, a
que mais me preocupa. Quantas Corregedorias exis
tem no Brasil incumbidas de fiscalizar a atuação do
Poder Judiciário? São 26 Estados, portanto, existem
26 Corregedorias da Justiça Estadual. A Justiça Elei
toral está estabelecida em todos os Estados da Fede
ração e, portanto, temos mais 26 Corregedorias des-
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sa Justiça. Temos ainda Corregedorias da Justiça Fe
deral e, além delas, vasto Conselho da Justiça Fede
ral com filiais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lem
-brei-me agora do Distrito Federal, então, acrescen
te·se um para cada unidade. Isso tudo significa que
devemos ter no Brasil mais de 100 Corregedorias in
cumbidas de controlar os prazos judiciais e a normali
dade e honestidade do andamento dos serviços car
toriais. E, a despeito da multidão de pessoas e multi
plicidade de órgãos, aqui estamos na tentativa de cri
ar mais um conselho nacional de controle do Poder
Judiciário. E se não tivermos cuidado na elaboração
desse conselho, todo o resultado do nosso trabalho
se resumirá apenas numa coisa: talvez estejamos cri
ando a 101D Corregedoria da Justiça no Brasil.

Antes portanto de escolhermos os membros do
Conselho da Justiça, precisamos estabelecer sua
competência. Aí está o nó górdio. Por quê? Porque o
Poder Judiciário é, por natureza, estático. É da índole
do Poder Judiciário aguardar a provocação das par
tes, advogado ou promotor. Enquanto essas partes
não provocam o PoderJudiciário, ele é inerme por na
tureza. Se criarmos um Conselho da Justiça e ficar
mos esperando que-ele também, à semelhança da ín
dole do Poder Judiciário, fique à espera da provoca
ção da parte, será um órgão inútil, porque a parte não
reclama já tem medo do juiz, e o advogado não recla
ma porque tem -muito mais medo do juiz do que a pró
pria parte.

Teremos que ter, então, órgão de controle do
Judiciário que tenha natureza intervencionista. Um
órgão de controle do Poder Judiciário que se incumba
de moto- próprio da vigilância de todas as Comarcas
e tribunais. Alcançaremos esse resultado? Não sei.
Vamos tentar obtê-lo. Mas só depois disso é que po
deremos estudar, então, a natureza e a índole das
pessoas que deverão compô-Ia. Não basta ter notório
saber jurídico e inatacável probidade para ser homem
dinâmico disposto a comprar brigas com o Poder Ju
diciário, fiscalizar, intervir, cobrar e, sobretudo, punir.

Dizia Edmond Picard que a coação distingue a
norma legal como a tromba distingue o elefante. A
mania de fazer leis, estabelecer princípios, redigir
normas, sem sanção, sem pena, significa, quando
muito, lições morais de comportamento individual.
Mas não resultam em nada, porque não há sanção
aplicável ao seu descumprimento.

Feitas essas observações que, dentre muitas,
são as que mais me preocupam, vou entrar agora no
tema polêmico de que fui incumbido e do qual procu
rei dar conta com plena satisfação da minha cons
ciência. -

Há preconceito no Brasil contra o que se chama
juiz classista, porque ele se aposentava depois de
exercer um ou dois mandatos. Já não se aposenta
r:nais porque a lei hoje impede de fazê-lo. Dizia-se que
ganhava muito porque percebia o mesmo que um juiz
togado. O Congresso votou há pouco tempo projeto
de lei que o Presidente sancionou - já é lei - reduzin
do seús vencimentos a pouco mais de um terço dos
vencimentos do juiz togado.

Mas ficou o preconceito de que são leigos, indi
cados por sindicatos pouco representativos de sua
categoria ou por sindicatos adrede organizados para
fazer a indicação dos juízes classistas.

E, em decorrência dessa concepção dominante
na sociedade brasileira, o nosso ilustre Relator resol·
veu cassar a figura do juiz classista, criando, em lugar
dele, um juizado especial de membros
não-remunerados incumbidos de promover, antes da
contenda judicial trabalhista, a possível harmoniza
ção das partes por meio de acordo judicial.

Estou mais ou menos de acordo com nosso ilus
tre Relator, mas discordo num ponto essencial, e para
este ouso chamar a atenção dos meus ilustres e emi
nentes colegas. Trata-se do seguinte: não deve haver
mais juiz classista, devemos eliminar essa figura da
Constituição; leigo não pode ser juiz. Mas não deve
mos, de forma alguma, tirar do âmbito, da esfera do
Poder Judiciário, órgão de composição amigável dos
dissídios do trabalho. Os direitos do trabalhador fo
ram o motor da história do século XX, e os direitos do
trabalhador no Brasil ainda refletem reminiscências
da escravidão que durou 400 anos. Ainda há trabalho
escravo no Brasil, ainda há trabalho infantil, ainda há
exploração de patrões contra empregados. E, por
isso mesmo, é preciso que, dentro da organização ju
diciária do Brasil, exista um órgão incumbido de pro
mover a conciliação entre patrão e empregado antes
de configurada a demanda judicial.

Concebi, então, a seguinte figura de uma Junta
de Conciliação e Julgamento. A Junta de Conciliação
e Julgamento seria composta, se for aceita minha su
gestão, por um juiz togado - nomeado nos mesmos
termos em que são hoje investidos das suas respon
sabilidades - e dois conciliadores, sem título de juiz,
mas com o nome de conciliadores, representantes
dos empregados e dos patrões, nomeados na forma
da lei. Portanto, caberá ao legislador indicar qual é a
forma de indicação desses conciliadores, o que afas
ta de plano todas as críticas feitas atualmente à forma
com que se indicam juízes classistas.

Esse dois conciliadores, uma vez i'ipresentada a
reclamação trabalhista, reunir-se-iam com as partes
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no sentido de buscar coh'lpósição amigável. Se a
composição amigável for feita, lavra-se uma ata e Je
va-se para o juiz titular, que a subscreverá, e aca
bou-se a demanda. Se, contudo, os conciliadores não
conseguirem promover o acordo, protocoliza-se a re
presentação ou a reclamação trabalhista, e só o juiz
togado - agora sem qualquer interferência dos conci
liadores - fará a instrução e o julgamento da reclama
ção trabalhista.

Estou convencido de que 80% das reclamações
trabalhistas morreriam nessa fase vestibular, desde
que os conciliadores estiverem institucionalmente in
vestidos da capacidade de resolver o problema.

O meu ilustre e querido amigo Relator-Geral se
opõe até agora - espero que ele venha a ser conven
cido do contrário - que esses conciliadores sejam pa
gos pelos cofres públicos. Santo Deus! Os cofres pú
blicos pagam Ministros de Tribunais, desembargado
res, juízes, promotores, defensores públicos, oficiais
de justiça, secretários ele juízes, avaliadores judiciais.
Pagam todo mundo! Mas não querem pagar àqueles
que podem atender o humilde operário - doméstica,
guarda-noturno, vigia noturno - que entra numa Junta
de Conciliação e precisa de alguém que represente
sua classe para verbalizar seu direito. Nessa hora;
quer-se fazer economia com os cofres públicos.

. Apresentei essa questão para exame de V.
Exas., porque estamos vivendo fase atípica nas rela
ções de trabalho e, por isso mesmo, não se está dan
do a devida importânrcia às reclamações trabalhistas.
Elas têm diminuído. Por quê? Pmque o empregado
brasileiro tomoU~3e dócil em vil1ude do medo do de
semprego. Mas, se Deus quiser, este tempo não du
rará para sempre. As greves voltarão, Os empregos
voltarão a ser oferecidos. E os empregadores, já não
tendo empregados tão dóceis, certamente terão que
se valer da Justiça do Trabalho para composição das
suas questões com seus empregados. É uma ques
tão social da mais absoluta importância.

Quem reduzir essa questão à simples proble
mática da permanência ou não de órgão de composi
ção de direitos está cometendo o seguinte erro: o jui
zado especial é uma espécie de transposição para os
tempos modernos do antigo juiz de paz, destinado a
julgar questões patrimoniais de pequeno valor. O indi
víduo que manda seu paletó para lavanderia e ele vol
ta rasgado ou com mancha vai ao tribunal especial
para compor seu prejuízo. O indivíduo que tem seu
carro usado abalroado ligeiramente no seu pára-Iama
vai ao juizado especial a fim de obter a composição
amigável do seu prejuízo. Mas quando se trata do Di
reito do Trabalho, em País cujas dificuldades da pro-

teção do trabalho são tais que ainda refletem proble
mas da escravatura, acho que não se pode equiparar
essas situações. Esta outra merece os cuidados do
legislador e as cautelas de proteção institucional.

Tendo feito essa exposição, Sr. Presidente,
com a ênfase que lastimavelmente não consigo aban
donar todas as vezes que falo a respeito do que acre
dito e pelas quais mais uma vez peço desculpas, dei
xo a questão na consciência de cada um.

E, ao julgar esta questão, peço que não pensem
no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal
Federal, no incidente de constitucionalidade, na ação
direta de constitucionalidade, nas questões todas em
que estão interessadas as grandes empresas, princi
palmente as estrangeiras - que já estão importando
também seus advogados do exterior para cuidar dos
seus problemas -, mas pensem no modesto, simples,
tímido, homem do trabalho: na doméstica, no vigia
noturno, nos trabalhadores da roça, que não têm
como verbalizar seu direito porque não sabe como fa
zê-lo e que, ao entrar numa Junta de Conciliação e
Julgamento, têm que ter alguém de plantão, disponí
vel, acolhedor, capaz de entendê-lo e de falar por ele.
Por que não pagá-lo se está prestando um serviço so
cial da mais alta responsabilidade e da maior utilidade
social? (Palmas.) .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Agradecemos ao eminente Deputado Ibrahim
Abi-Ackel.

Declaramos encerrada esta reunião e convido a
todos para amanhã, às 10h, continuarmos a discus
são.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 203-A, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O §
2º DO REFERIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS JORNAlÍSTICAS
E DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 455-A, DE 1997, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA CONSTITUIÇ ';.()
FEDERAL", APENSADA ÀQUELA. (PROPRIEDADE
DE EMPRESA JORNALíSTICA).

/

Ata da 101! Reunião, realizada
em 9 de junho 1999.

No dia dez de junho de mil novecentos e noven
ta e nove, às 'quinze horas e quinze minutos, no ple
nário onze, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, ordinariamente, sob a Presidência do De-
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putado Ayrton Xerêz, a Comissão Especial destinada
a proferir Parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 203-A, de 1995, que "Dá nova redação ao § 1º
do art. 222 da Constituição Federal, suprimindo o § 22

do referido artigo, que trata da propriedade de empre
sas jornalísticas e de racljodifusão sonora e de sons e
imagens" e à Proposta de Emenda à Constituição nQ

455-A, de 1997, que "Dá nova redação ao art. 222 da
Constituição Federal", apensada àquela. Compare
ceram os Senhores Deputados Anivaldo Vale, Arolde
de Oliveira, Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues, Dr. Rosi
nha, Gilmar Machado, Henrique Eduardo Alves, João
Colaço, Luiz Bittencourt, ~eiva Moreira, Oliveira Fi
lho, Pastor Jorge, Pedro Celso, Roberto Brant, San
tos Filho, Vittorio Medioli e Wagner Salustiano, titula
res; Airton Roveda, Bispo Wanderval, Eunício Olivei
ra, Fernando Gabeira, Iris Simões, Luiz Moreira, Re
gis Cavalcante e Zenaldo Coutinho, suplente. Com
pareceram, ainda, os Deputados Carlos Melles, Car
los Mosconi, Maria Elvira, Osvaldo Sobrinho, Pompeo
de Mattos, Romel Anizio e Romeu Queiroz,
não-membro. Não compareceram os Senhores De
putados Albérico Cordeiro, Antonio Joaquim Araújo,
Clementino Coelho, Francisco Garcia, Joel de Hollan
da, José Carlos Martinez, José Ronaldo, José Tho
maz Nonô, Luís Eduardo, Olavo Calheiros, Pinheiro
Landim, Silas Câmara, Vic Pires Franco e Walter Pi
nheiro. Ata _Iniciada a Reunião, o Senhor Presidente
indagou sobre a necessidade da leitura da Ata da
nona Reunião, a qual foi dispensada a pedido do De
putado Neiva Moreira. Não havendo quem quisesse
discuti-Ia, foi colocada em votação, recebendo apro
vação unânime. Ordem do Dia _ A reunião desti
nou-se à Audiência Pública com o Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, Dr. João Pimenta da Vei
ga Filho, a quem o Senhor Presidente concedeu a pa
lavra. Em seguida, interpelaram o Senhor Ministro os
Deputados Henrique Eduardo Alves, Neiva Moreira,
Dr. Rosinha, Luiz Moreira, Maria Elvira, Vittorio Medi
oli, Oliveira Filho, Pedro Celso, Pastor Jorge, Gilmar
Machado, Wagner Salustiano, Santos Filho, Fernan
do Gabeira, Bispo Rodrigues e Pompeo de Mattos.
Encerrados os debates, o Senhor Presidente convo
cou reunião para os dias quinze e dezesseis de junho,
com a seguinte pauta: Apr.eciação do Parecer do Re
lator, e encerrou a reunião às dezessete horas e vinte
e cinco minutos. A reunião foi gravada e as notas ta
quigráficas, após decodific das, serão publicadas
juntamente com esta Ata no Diário da Câmara dos
Deputados E, para constar, eu, Valdivino o entino
FIO, Secretário, lavrei a presente Ata, que, após

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, De
putado Ayrton Xerêz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Havendo número regimental e dada a importância
da exposição do Sr. Ministro Pimenta da Veiga, decla
ro abertos os trabalhos da 10a Reunião Ordinária des
ta Comissão, que se destina a examinar duas emen
das à Constituição: a do Deputado Laprovita Vieira e
a do Deputado Aloysio Nunes Ferreira. A primeira
tende a permitir a participação de entidades civis sem
fins lucrativos no capital societário de empresas de
rádio, televisão e jornal; a segunda tende a permitir o
ingresso de capital estrangeiro até 30% nas proprie
dades das empresas jornalísticas.

Estão presentes na Comissão o Sr. Relator, De
putado Henrique Eduardo Alves, que se tem dedica
do ao estudo da matéria; e, com muita honra para
nós, o Sr. Ministro Pimenta da Veiga.

Coloco em votação a ata da sessão anterior.
O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre

sidente, como todos nós já lemos a ata, peço a V. Exa

que a considere como lida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)

Muito obrigado, Deputado Neiva Moreira.
Não havendo quem queira discuti-Ia, passamos

à votação. .

Os Srs. Deputados que aprovam a ata perma
neçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Sr. Ministro Pimenta da Veiga, a fala de V. Exª

nesta oportunidade tem causÇl.do muita expectativa
para todos nós dada a importância dos meios de co·
municação na sociedade brasileira. O Deputado Hen
rique Eduardo Alves está concluindo seu relatório,
que será votado nesta Comissão. Por isso, é um pra
zer e uma honra ouvi-lo, pois a presença de Ministro
das Comunicações do Governo Federal é de grande
importância para todos nós.

. Antes, agradecemos a presençados Deputados
OçJelmo Leão, Márcio Reinaldo Moreira, Maria Elvira,
e dos membros desta Comissão: Deputados Santos
Filho, Luiz Moreira, Luiz Bittencourt, Pastor Jorge,
Anivaldo Vale, Vittorio Medioli, Dr. Rosinha, Wagner
Salustiano e Neiva Moreira.

Agradecemos também a presença de algumas
personalidades da área institucional das emissoras
de rádio, jornal e televisão: Dr. Evandro Guimarães e
Dr. Paulo Cabral, que nos encaminhou um represen
tante, Dr. Fenício, da Universidade de Brasília.

Sr. Ministro, estamos a postos e ansiosos por
ouvi-lo.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS27110 Quinta-feira 10

o SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - No
bre Presidente da Comissão, Deputado Ayrton Xerêz;
prezado Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves;
carlssimos Deputados e Deputadas, cada vez que
venho à Câmara me recordo de muitos fatos e me ale
gro, porque tenho certeza de que em cada vinda aqui
eu me enriqueço.

Portanto, é com grande prazer que atendo aos
convites dos Deputados Ayrton Xerêz e Henrique
Eduardo Alves para comparecer nesta Comissão
Especial a fim de trazer nossa posição a respeito das

.emendas, que aqui estão sendo examinadas, de au
toria dos Deputados Laprovita Vieira e Aloysio Nunes
Ferreira. .

Preferi não trazer um texto escrito para que pu
déssemos, livremente, expor nossas convicções,
nossas opiniões e, também, certamente, debater com
V. Exlls acerca dos temas postos nas emendas já
mencionadas.

Desde o inIcio, quero dizer que esse assunto foi
trazido à discussão não por acaso. O fato é que o
tema do capital estrangeiro está posto de forma
abrangente na realidade brasileira. O Deputado Aloy
sio Nunes Ferreira quando escreveu sua emenda e a
apresentou, certamente, foi senslvel a este momento
pelo qual o Pais atravessa e que, de resto, todo mun
do está vivendo o processo de intimo intercâmbio
econômico e comercial.

Quero fazer inicialmente referência, ainda que
ligeira, à emenda do Deputado Laprovita Vieira. A
emenda, que está sendo examinada, procura fazer
diferença entre os operadores de radiodifusão, esta
belecendo uma categoria de empresa comercial, com
fins lucrativos, e outra de entidades, inespecificamen
te, sem fins lucrativos.

Sobre essa emenda, quero manifestar posição
contrária. Acho que não contribuirá para o aperfeiçoa
mento da radiodifusão no Pais a existência de nova fi
gura que se pretende criar operando emissoras co
merciais. Nunca é demais lembrarmos que já é possi
vel, num determinado setor da radiodifusão, que enti
dades sem fins lucrativos operem, em relação às TV
educativas. Aí, sim, há razão para a presença dessas
empre~as, tendo em vista que a própria atividade de
senvolvida também não busca resultados comerciais.
Mas, estabelecer esses dois concorrentes tão díspa
res, a nosso juízo, levaria à inafastável distorção do
sistema, o que certamente não interessa a cidadão
brasileiro algum.

Quanto à emenda do Deputado Aloysio Nunes
Ferreira, é complexa e merece, certamente, a melhor
atenção deste Congresso Nacional. Na verdade, o
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Deputado Aloysio Nunes Ferreira quer mudar a Cons
tituição Federal para tornar viável a presença do capi
tal estrangeiro, até o montante de 30% do capital, nos
órgãos da imprensa do País. Sobre isso, achamos
que há um princípio que deve ser mantido, porque dá
a segurança ao País, de que, de algum modo, a soci
edade brasileira tem efetiva informação e, portanto,
possibilidade de controle sobre o sistema nacional de
imprensa, que é a necessidade de que esses órgãos
sejam operados por cidadãos brasileiros. Considero
essencial a manutenção desse princípio. Não é acei
tável, pelo menos no estágio da nossa sociedade, da
nossa economia, da nossa ação política, que se des~

montasse esse postulado. Ou seja, de repente, rádio
e televisão, sobretudo, pudessem ser operadas com
a totalidade do seu capital controlada por empresas
jurídicas. Isso poderia levar, sem dúvida alguma, a
um descontrole, não digo nem pelo Estado, mas que
ro repetir, pela sociedade, do sistema de operação da
radiodifusão, que é algo absolutamente essencial em
qualquer sociedade.

Dito isso, quero afirmar que a presença de capi
tal estrangeiro, com alguns limites, parece-nos razoá
vel. De que modo isso poderia ser? Certamente, man
tido o princípio de que o controle da concessionária é
de pessoa física, é possível que uma parte desse ca
pital seja de empresa jurídica com presença, ou até
com controle, de capital estrangeiro. Deve-se discutir
qual o montante razoável para essa presença. Não se
discute, nem é intenção da emenda - acho que a
esse ponto ninguém chegou - dizer que seria aceitá
vel maioria de capital estrangeiro. Portanto, discu
te-se se deve ser de 49% ou de 1%. O Deputado
Aloysio Nunes Ferreira propôs 30%. Essa participa
ção parece-nos um pouco elevada. Penso que seria
mais aconselhável fixarmos um teto de 20%.

Outra discussão que se deve estabelecer é a
participação na direção da operadora em decorrência
dessa participação de capital. Se a participação for de
45%, ou mesmo de 30%, pode haver negociação que
leve à presença, quem sabe, muito forte ou mais forte
do que o desejável, de representantes desse capital
estrangeiro na direção dos negócios.

Mas, a discussão que se deve pôr é a seguinte:
o capital deve ou não ter direito a voto. Melhor seria
que não tivesse. Mas, acho difícil atrair capital estran
geiro se não houver direito a voto correspondente ao
percentual do capital investido. Se assim o for, por
tanto, de acordo com a compreensão de que deve ha
ver voto correspondente ao capital, parece-me proce
dimento de cautela, ao qual nos filiamos, limitarmos
isso a 20% na Constituição Federal. Com essa por-
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centagem, é possível que o investidor tenha presen
ça, que não será tão pálida que quase inútil, mas tam
bém não será tão forte que possa ser dominadora.

Portanto, em síntese, consideramos razoável
que haja abertura na Constituição Federal limitada a
20% e que a lei, minuciosa como pode ser - já que o
texto constitucional, por definição, deve ser sempre o
mais genérico possível-, especifique condições e cu
idados necessários para que esse capital não produ
za efeitos negativos, já que se tem como razoável que
sua entrada produzirá efeitos positivos. Dessa manei
ra, a Constituição Federal abriria possibilidade de ca
pital estrangeiro até o limite de 20% e a lei fixaria se
esse limite seria utilizado por inteiro e em quais condi
ções se daria então a entrada do capital.

É natural que se levantem p~eocupações quan
to ao controle de programação, ou pelo menos inter
ferências nessas programações. Procuramos refletir
um pouco sobre essas preocupações, que são respe
itáveis, mas imaginamos que, se essa participação
estiver limitada a esse montante, o risco fica muito pe
queno e, quem sabe, inexistente. Por isso, a apresen
tação desse formato.

O assunto enseja ampla reflexão, permitindo,
de fato, argumentos positivos de um lado e de outro.
Não é por acaso que a atual legislação brasileira veda
a presença do capital estrangeiro. Mas, o primeiro
passo nessa direção não nos parece que possa tra
zer preocupações expressivas.

Portanto, Sr. Presidente, Sr. Relator, essas são
nossas convicções preliminares.

Como nos parece, a intenção do Sr. Presidente,
ao deferir-nos vinte minutos, que já se vão esgotan
do, era de que fizéssemos abordagem inicial para
que, certamente, ao longo do debate, pudéssemos
aprofundar nesse ou naquele ponto. O assunto não é
tão complexo, na sua formulação, que exija maior
tempo. Então, vamos ficando por aqui dispostos a
responder às perguntas que pudermos responder.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)

- Muito obrigado, Sr, Ministro, sua exposição foi su
cinta, mas muita objetiva, como aliás costumam ser
as afirmações dos tucanos, dentre os quais nos en
contramos. O tucano é sempre muito objetivo, muito
conciso.

Antes de dar a palavra ao nosso Relafor, Depu
tado Henrique Eduardo Alves, queria relacionar os
Parlamentares que se inscreveram para oferecer
quesitos ao Ministro Pimenta da Veiga. São os Depu
tados Neiva Moreira, Dr. Rosinha, Luiz Moreira, Vitto
rio Medioli, Oliveira Filho, Pedro Celso, Pastor Jorge,

Rafael Guerra, Gilmar Machado, Pompeo de Mattos e
a DepLitada Maria Elvira, Presidente da Comissão de
Educação e Cultura e Desporto da Câmara dos Depu
tados.

Vou-me permitir, para economia processual, de
ferir, primeiramente, a palavra ao Deputado Henrique
Eduardo Alves; depois, faremos um conjunto de três
questões que serão submetidas ao Ministro.

Concedo a palavra ao Deputado Henrique Edu
ardo Alves.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, Sr. Ministro Pimenta da Vei
ga, colegas Deputados, já que se falou em tucano,
em PFL, logo no começo, quero dizer que o PMDB
hoje não vai desentender-se com o PSDB - isso foi
ontem, principalmente à noite. Vamos fazer aqui um
possível entendimento, já que é matéria de grande
importância. Esta Comissão trabalhou com prazos
muito exíguos. Temos que, na ~egunda-feira,o mais
tardar, apresentar nosso relatório de tema de grande
complexidade, de imensas conseqüências, que me
xem com interesses legítimos e ilegítimos, imediatis
tas, a longo prazo, enfim, tendo toda repercussão so
bre o Brasil de hoje e o de amanhã.

Quero elogiar aqui, Sr. Ministro, a maneira clara,
muito objetiva, sem falsas habilidades, como foram
abordadas aqui por V. Exª questões tão polêmicas e
complexas nesta Comissão. A começar por sua inter
pretação e postura muito claras em relação à emen
da, que aqui discutimos também, do ex-Deputado La
provita Vieira, que tenta incluir, como empresas pro
prietárias de meios de comunicação, entidades civis
sem fins lucrativos.

Tem sido realmente um grande debate aqui.
Não consegui ainda, como Relator, encontrar um
pensamento médio desta Comissão que satisfizesse,
portanto, a todas as correntes que aqui legitimamente
defendem posições diferentes. Mas, V. EXª aqui foi
muito claro abordando posição, como Ministro das
Comunicações, inteiramente contrária a esse tipo de
participação, a esse tipo de concessão, se assim po
demos dizer.

Sr. Ministro, faço uma primeira indagação. Com
sua experiência e visão hoje de Ministro das Comuni
cações, V. Exª admite, para nos ajudar até no traba
lho final, que haveria diferença, pequena ou grande,
entre o que se faz e o que se fala na imprensa escrita
e em radiodifusão e televisão? Seria razoável pensar
mos em tratamentos diferenciados por serem meca
nismos de origens diferenciadas, que têm, portanto,
um campo de atuação, provocação e repercussão de
opinião pública diferenciados também?
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o cidadão deve dirigir-se a .uma banca para
comprar um jornal, uma revista, escoihendo, diZendo
o que quer diante da matéria, da propaganda, da re
portagem do seu interesse, enquanto o rádio e a tele
visão têm um caráter muito mais invasivo, envolven
te, abrangente, porque entra em sua casa depois do
aperto de um botão, em que se tem várias opções,
sem demandar ato maior de vontade e muito menos
de esforço. Além disso, outra característica principal
é a de que a imprensa escrita - o jornal ou a revista-,
não é outorga, nem concessão do Governo, enquanto
a radiodifusão, TV e rádio dependem de concessão
do Govf=lrno. V. Exll entende que há diferenciação que
poderíamos aqui caracterizar e, assim, traduzi-Ia na
emenda 'a ser aprovada?

Sr. Ministro, quero permitir que os companhei
ros todos participem, já que a relação é longa. Não
quero, por ser Relator, usar do privilégio para pergun
tar tudo. Quero que todos possam participar.

Sr. Ministro, com relação ao que V. Exª ressal
tou aqui do capital estrangeiro, indago-lhe se tem in
formações de que a participação desse capital, em
percentual de 30%, 20%, 15% ou 49%, só seria real
mente atrativo se tivesse direito a voto e não apenas
capital de risco de empresa comercial, pessoa jurídi
ca, visando participar de negócios com lucro, com re
muneração do seu investimento, sem a capacidade
de ser capital votante. V. Exll acredita, por convicção
ou por informações, que somente com direito a voto
esse capital estrangeiro poderia aportar em nossas
empresas de comunicação?

Ao concluir, eu faria a V. ExP duas indagações.
Primeiro, Sr. Ministro, um reclamo desta Comissão e
desta Casa, que é a instalação do Conselho de Co
municação Social. Esta Casa já a aprovou e, sem dú
vida, se esse Conselho de Comunicação Social já ti
vesse sido instalado, com o estímulo de V. Exll e do
próprio Governo, já teríamos bem facilitada nossa ta
refa, .porque salvaguardas e mecanismos de cautela
em matéria como essa seriam muito mais fáceis de se
rem trabalhados. Que tipo de colaboração poderia dar
V. EXª, como Ministro, para que pudéssemos agilizar a
instalação do Conselho de Comunicação Social?

E a outra pergunta é a respeito da discutida lei,
chegando-nos aqui a informação de que o Governo a
femeterájmas-sempre há a descrença de que isso
~pode perder-se no tempo, no espaço, sendo apenas.
boa intenção do Governo, que é a lei de comunicação
de massa. Essa seria, realmente, matéria muito im
portante, que nos daria muito mais tranqüilidade em
relatar, em propor, em votar e em decidir uma matéria
complexa como esta que estamos discutindo e ire-

mos votar nos próximos dias. Como está, exatamen
te, a discussão da lei de comunicação de massa e
qual é realmente a intenção do Governo de fazê-Ia
chegar ao Congresso Nacional?' .

Eram essas a~ indagações que eu gostaria de
fazer ao Sr. Ministro Pimenta da Veiga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Sr. Ministro, V. Exª tem a palavra para responder ao
Deputado Henrique Eduardo Alves.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Agra
deço a participação do Relator, Deputado Henrique
Eduardo, por várias razões. Primeiro, porque sou tes
temunha do seu empenho na condução dessa relato
ria, dã forma dedicada como está desempenhando
es.sa elevada função, e também porque o Deputado
Henrique Eduardo, não obstante sua imagem, sabe
mos, é um dos decanos desta Casa.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Tucano adora provocar o PMDB; não tem
jeito.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - O De
putado Henrique Eduardo, certamente, até se valen
do da sua experiência, ultrapassa muito os limites
desta Comissão e faz um interrogatório'sobre toda a
atividade do Ministério. Mas, com muito prazer, res
ponderei a essas questões.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - São matérias que nos tranqüilizarão em re
lação à votação e ao resultado dessa proposta de
emenda constitucional.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Qu
anto à primeira indagação, o tratamento diferenciado
para rádio e televisão, radiodifusão, e para as empre
sas de jornais e revistas, devo dizer que, em princípio,
todas elas compõem o sistema de comunicação naci
onal, e sabemos como isso é importante para um
país, porque por intermédio da comunicação já se fez
a guerra e se faz a paz. Eu não faria diferença entre
um e outro, mas trataria o assunto do mesmo modo,
porque acho que, se há riscos na presença do capital
em um setor, haverá no outro. Ou não há, e eles de
vem ser tratados de forma semelhante.

Quanto à questão do voto, se é indispensável
para a presença do capital estrangeiro a possibilida
de, ou seja, que-o capital seja com ações ordinárias,
que dão direito a voto, ao invés das ações preferenci
ais, não tenho informação mais precisa a esse respei
to. O que posso é apenas, no limite do bom senso,
imaginar que, sem dúvida, a possibilidade do voto é
um atrativo muito grande, porque, de outro modq,
isso funcionaria como mero investimento, e sempre
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haverá setores mais atraentes para meros investi
mentos financeiros do que esse da radiodifusão.

A terceira questão é quanto ao Conselho de Co
municação Social. Quero informar ao Deputado Hen
rique Eduardo que esse assunto, segundo informa
ções que tenho, está sob exame do Senado Federal
e, portanto, ultrapassa os limites do Executivo, espe
cialmente do Ministério das Comunicações. Mas, por
igual, considero importante a aplicação do dispositivo
constitucional, do art. 224, e a integração, no menor
prazo possível, desse conselho.

O quarto e último ponto é a questão da lei de co
municação eletrônica de massas. Essa é, sem dúvi
da, a principal prioridade hoje do Ministério. Quando
assumimos, tínhamos diversas prioridades, entre
elas, essa. Já resolvemos algumas e estamos com o
texto básico dessa já pronto e devemos iniciar, dentro
de mais uma ou duas semanas, roteiro de debates no
País inteiro. Pretendíamos que o projeto pudesse
chegar a este Congresso neste semestre, mas infeliz
mente foi de todo impossível. O projeto só deverá ser
enviado pelo Presidente no início do segundo semes
tre..Mas, acho que o atraso de algumas semanas,
quem sabe, nem mesmo poderá ser' classificado
como atraso, tendo ém vista que o tempo está sendo
gasto para debate mais aprofundado, fazendo com
que, certamente, o projeto chegue a esta Casa com
melhor qualidade do que se estivéssemos p'resos
apenas à velocidade do.tempo.

Portanto, devemos promover esse debate.
Como disse, iniciando nos próximos dez ou quinze
dias, vamos a todas as regiões do País, a diversas
Capitais, para que possamos, no correr do mês de ju
lho, durante o recesso, chegarmos ao texto definitivo
e, aí sim, submetê-lo ao Presidente, que o enviará ao
Congresso no início de agosto. Pelo menos, é essa
nossa intenção.

O S.R. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Muito obrigado, Ministro. Pergunto ao Deputado
Henrique Eduardo Alves se gostaria de complemen
tar algum quesito.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Não. Gostaria de ouvir os companheiros da
Comissão. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Muito bem.

Sem mais delongas, vamos convidar os Depu
. tados Neiva Moreira, Dr. Rosinha e Luiz Moreira a

apresentarem as suas questões.
Solicito aos Srs. Deputados que sejam breves

em suas exposições, a fim de que todos os doze ins
critos possam ter a oportunidade de se expressar.

Com a palavra o Deputado Neiva Moreira.
O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre

sidente, Sr. Ministro, os argumentos que aqui tenho
ouvido em favor dessa emenda ainda não foram sufi
cientes para me coiwencer de que ela é útil aos inte
resses nacionais. Pelo contrário, cada dia fortaleço
mais a opinião de que estamos trabalhando sobre um
projeto ruinoso, que vai provocar muitas discussões e
muitos problemas futuros.

Primeiro, os argumentos apresentados a favor
da emenda mostram que há um clima <;ie abertura,
que deve também chegar aos meios de comunica
ção. Tenho insistido, Sr. Presidente, Sr. Ministro, que
os meios de comunicação não são fábricas de botão
nem são lavouras, mas, sim, instrumentos da sobera
nia nacional. E assim são tratados em todos os paí
ses do mundo. A história de pensar que não há essa
liberdade restrita, desde que ela atente contra os inte
resses nacionais...

Segundo, os argumentos apresentados dizem
que ela ajuda o mercado da comunicação. Não vejo
como. Algumas penetrações do capital estrangeiro da
Europa - que foram pequenas -, em relação ao imen
so parque de empresas de comunicação... As primei
ras medidas tomadas lá dentro dizem respeito ao en
xu'gamento da folha, que é uma conseqüência do pro~
cesso que vai ajudar a competitividade. Isso incorreu
no desemprego de jornalistas, de técnicos e demais
funcionários do setor. Então, não aceito o argumento
de que ajuda o mercado brasileiro e irá empregar dois
mil jornalistas desempregados no Brasil inteiro.

Há também o problema da credibilidade. Já re
peti aqui, em outras oportunidades, Sr. Ministro, que,
quando houve o rush do petróleo - havia preocupa
ção de que os caciques do mundo árabe queriam do
minar a Europa, o Oriente Médio com o seu poder-,
eles começaram a injetar dinheiro em jornais, rádios e
televisões. Esses jornais, rádios e televisões perde
ram sua credibilidade e passaram a ser os jornais dos
barões árabes do Golfo.

A perda da credibilidade é a velha história de
que a penúria das gerências decorre da incompetên
cia das redações. O que ocorreu lá foi a perda de re
cursos e não a melhoria dos recursos. Então, acho
que esses argumentos não são eficazes.

Por outro lado, consolido-me mais a!nda na mi
nha posição ouvindo a posição do Sr. Ministro das
Comunicações, que o nosso querido Relator disse
que está falando sem falsas habilidades, .que ele abre
uma perspectiva diferente nesse cenário confuso da
nossa vida pública. Muitas vezes, as palavras não ex
pressam corretamente o que se diz. Acho que é algo
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inovador. E inova Minas Gerais. Não reputo que seja
isso da velha tradição mineira, mas pode ser da nova
e melhor tradição mineira. Acho que S. Exll foi muito
objetivo com a sua responsabilidade de chegar nesse
ponto. .

Não acho, por exemplo, que os valores de 30%
ou de 20%... Melhora, Sr. Ministro, mas 20% é dife
rente de 30% e muito menos com as notícias que cor
rem por aí de que o relatório nosso iria elevar o per
centual para 49%. Se for 49%, por que não abre logo
para eles virem para cá e se apossarem das empre
sas jornalísticas brasileiras?

É uma ressalva importante, embora V. Exll saiba
que, muitas vezes, capitais estrangeiros que possu
em 5% de uma empresa acabam dominando. Conhe
ço empresas brasileiras em que .os capitalistas, al
guns sócios, têm apenas 8% ou 9%, mas dominam as
empresas por manobras internas, associações, alian
ças.

V. Exll reputa um aporte importante na melhor
análise desse problema. Considero também impor
tante a questão de reservar para brasileiro. Como é
que o tailandês chega aqui e compra as ações dos
grandes jornais e começa a impor a nossa cultura, so
bretudo com o problema cultural brasileiro, táticas,
normas ou propósitos que não correspondem aos
propósitos do povÇ) brasileiro. Isso é querer misturar o
comércio de frutas com algo de tamanha gravidade,
que é o problema dos meios de comunicação do nos
so País.

Finalmente, felicito o Sr. Ministro pela sua posi
ção. Acho que ela contribui para Lima análise mais
clara, mais lógica e mais patriótica do problema da
comunicação no Brasil.

No entanto, Sr. Ministro, não é uma pergunta,
mas é uma sugestão. Há poucos dias, nesta Comis
são, disse que deveríamos ter cuidado com essa
questão. Imagine V. Exil que cinco ou seis, parece-me
que só são seis jornais que, por fora, estão de olho no
controle da situação. São 2 mil e 500 jornais brasilei
ros, mas não creio que nenhum deles - pequenas re
vistas, pequenos jornais - atraia ou interessem aos
capitais brasileiros.

Digamos, por exemplo, que a Volkswagen, a
Coca-Cola, a Mitsubishi, a IBM, tenham capitais
numa empresa brasileira. Posso assegurar a V. Exl!
que ainda espero ter vida por muitos anos para dizer
ao povo que deve chamar o jornal da Coca-Cola, não
mais um jornal tradicionalmente ligado aos interesses
nacionais. E ele, inevitavelmente, vai assumir essas
responsabilidades perante um círculo de leitores e

ouvintes, Sr. Ministro - V. Ex!! sabe -, cada vez mais
exigente.

Dizia, há poucos dias, que o debate que esta
mos travando sobre essa lei veio num momento ina
dequado. Há um esforço grande das empresas brasi
leiras - sou crítico e meio cético da sua linha editorial
- de atender mais aos interesses do leitor. Isso é evi
dente. Não significa que está o quadro de leitores no
País capaz de influir na orientação dos grandes jorna
is. Nessa hora é que se vem querer destruir a con
quista do povo brasileiro ou mutilá-Ia, podemos assim
dizer, com uma presença de capital estrangeiro intei
ramente inadequada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Deputado Neiva Moreira, com o maior respeito, lem
bro a V. Ex!! que o seu tempo regimental de cinco mi
nutos já extrapolou um minuto.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Encer
rando, acho, por exemplo, que o Ministério das Co
municações poderia fazer com que o BNDES, ao in
vés de dar dinheiro para o Banco Marka e outros mais
- todos os dias vejo isso nas manchetes, não preciso
atuar com habilidades ou falta de habilidades para di
zer que tenho conhecimento do assunto -, poderia
abrir linhas de créditos para esses jornais que se en
contram em dificuldades. Então, elas refletem as difi
culdades gerais do País.

Só dando um exemplo final, há dois ou três
anos, as empresas suecas entraram em crise. O Go
verno sueco não foi chamar o Murdosh... (ininteligí
vel), da Austrália, para solucionar seus problemas.
Ele abriu um crédito -li que iria abrir. Não sei se o fez
- com 200 milhões de dólares para atender aos jorna
is, inclusive o jornal da Oposição, porque eles acham
que uma imprensa independente é fundamental ao
país.

No Uruguai e no México, quando lá estive - não
há motivos para discutir quanto tempo -, a lei obriga a
ter eqüidade nas publicidades para que se garanta a
independência do setor. Queremos aqui garantir a in
dependência dos nossos jornais, atraindo o capital
estrangeiro.

Felicito-me, sobretudo com V. Exll, Sr. Ministro,
por alguns pecados que V. Exl! possa vir a ter na vida
pública, com os quais não concordo, é um direito e
deduzirei deles essa presença patriótica de V. Exll • O
debate de hoje não é pecado. Coloco na coluna do
haver, porque ajuda a clarear a situação política do
nosso País.

Agradeço a V. Exl! a presença, até corajosa, de
vido às enormes pressões que se fazem para que
aceitemos esse projeto.
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O SR. PRESIDENTE '(Deputado Ayrton Xerêz) - Gostaria de fazer pequenas considerações den-
Agradeço ao Deputado Neiva Moreira a colaboração. tro do tempo permitido. Primeiro, é para justificar o pro-

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha. jeto do Deputado Laprovita Vieira, porque ele foi inicial.
Solicito a V. Ext que se cinja ao limite de três mi- Tive a oportunidade - e vou ter que repetir, porque se

nutos. trata de um convidado ilustre, e sua opinião seria muito
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Minis- importante para um julgamento fora de qualquer outra

tro, Sr. Presidente, demais colegas, não tenho conhe- colocação -, na última audiência, de falar com os pró-
cimento tão profundo, como outros colegas, mas de- prios representantes da CNBB sobre o que aconteceu
sejo fazer algumas perguntas, feitas anteriormente a em Salvador. Acho que ainda continua.
outros expositores, mas não obtive resposta, até por- A Rádio Excelsior, de Salvador, é considerada
que estamos discutindo a questão de capital. Não da Igreja Católica, através de cotas que existia, na pri-
quero entrar na questão ideológica, se é isso ou aqui- meira época. Ali esteve comigo - eu era o diretor do
lo. Mas quero fazer algumas perguntas para ter uma Dentel -, o Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, di-
dimensão de qual é esse capital circulante que existe zendo que aquelas cotas majoritárias não pertenciam
no mundo com essa finalidade. a ele propriamente, mas à posição que obtinha na

Qual é mais ou menos o capital das grandes igreja. Não só pela transferência ou pelo falecimento,
empresas, hoje, no mundo todo, que executam esse . deveriam ser passadas para o seu sucessor. De fato,
tipo de investimento? Caso aprovada a concessão de ocorreu que o Cardeal D. Lucas Moreira Neves, que
capital estrangeiro, qual é a perspectiva de entrada veio a sucedê-lo, esteve comigo, e essas transferên-
desse capital no nosso País? Sobre essa perspectiva cias se foram fazendo.
de entrada, não teria, dentro do nosso País, nenhum Acho que a posição do Deputado, hoje Estadu-
outro empresário, de uma outra área, que desejaria in- ai, Laprovita Vieira, foi no sentido de que casos desse
vestir na área de comunicação? E o que é que neces- porte pudessem ser dados a entidades civis sem fins
sitaria para se fazer esse investimento, se não é uma lucrativos, porque até resguardava aquela concessão
questão, hoje, de barreira legislativa, legal? Se for bar- no sentido da propriedade. No meu entender, ela não
reira legal, pode-se fazer esse tipo de mudança. teria fins lucrativos no sentido de obter ou auferir lu-

Na área de comunicação, se invisto tanto em di- cro. Seria reinvestir dentro do próprio processo, sem
nheiro, qual o retorno de capital ,em percentual: mais fins lucrativos, e traria a garantia de que aquela con-
ou menos, que se espera? Qual é a perspectiva des- cessão não poderia ser transmitida a pessoas que,
se retorno nos próximos anos? Poderemos medir, a amanhã ou depois, pudessem dar-lhe um outro desti-
partir disso, o interesse ou não do capital 'nacional, . no ou a pessoa não tivesse o comportamento desses
como o do estrangeiro, de para cá vir. Qual a posição cardeais.
do Ministério no que diz respeito à cláusula de barrei- Esse é um fato que ocorreu. V. Exl citou muito
ra no sentido de quem for dono da televisão não ser o bem a questão das TV educativas. Só que a TV edu-
dono do rádio ou do jornal? Nesse sentido é que falo cativas, hoje, como V. Exl sabe, têm, através de uma
de colocar essas cláusulas de barreira. Como esse medida provisória do nosso· Presidente Fernando
tem~ capital, na área de comunicação, tem sido dis- Henrique Cardoso, uma conotação de utilização de
cutido na organização mundial do comércio? Como é incentivos culturais para serem aplicados em ações
que se dá esse debate nesse setor? Qual é a postura sociais. Então, é um novo destino, porque antigamen-
dos Estados Unidos da América em respeito a capital te nem isso poderia ser feito com as TV educativas.
estrangeiro para ser investido lá para termos um pa- Estou apenas citando, porque me parece que
râmetro? Eles aceitam ou não, e como trabalham os esse foi o pensamento do Deputado Laprovita Vieira,
demais países do mundo nesse sentido? Eles exigem que tem oportunidade de poder acabar com essa for-
reciprocidade ou não nesses investimentos? ma, que não é a verdadeira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) A minha pergunta a V. Exl seria a seguinte: V.
- Obrigado, Deputado Dr. Rosinha. EXª declarou, peremptoriamente, que é a favorável

Com a palavra o Deputado Luiz Moreira. aos 20%.
OSR. DEPUTADO LUIZ MOREIRA-Sr. Presi- Tenho-me batido aqui e, desde a primeira vez,

dente, Sr. Relator, meus companheiros, Sr. Ministro, perguntei ao nosso Relator porque não elevarmos
V. Exll foi brilhante na objetividade do tema. Em pou- para 49%, contrariamente ao nosso nobre Deputado
cos minutos, esgotou as dúvidas que poderiam cons- Neiva Moreira. As TV a cabo já são assim. As conces-
tar em nossas mentes. sionárias de telefonia já agem assim. Então, já temos
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- não quero dizer jurisprudência -, um patamar nesse
particular.

E o outro particularé a questão da empresa na
cional, que foi modificada com a emenda constitucio
nal, permitindo que as empresas estrangeiras pos
sam ter até 49%, dentro daqueles preceitos. É lógico
que todos nós temos a preocupação de que ocorra di
ferente.

Para concluir, também concordo com a opinião
do nosso Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves,
de que essa comunicação em massa é importante,
uma vez que essa Lei nll 4.117 já está mais do que ul
trapassada. Vindo para cá, certamente, englobare
mos todos esses segmentos dentro de uma lei única,
o que poderia facilitar o procedimento.

No mais, eu queria apenas concordar com V.
ExA, que, como disse tão bem, o problema do Conse
lho de Comunicação Social já não é do Governo. Está
emperrado no Senado. De fato, até a nossa Comis
são de Tecnologia, Comunicação e Informática, atra
vés da Presidência, já fez contatos com o Deputado
Michel Temer para que o Senado faça ir adiante o
Conselho, embora eu ache, por exemplo, que, no
contexto, esse Conselho poderá ter uma posição mui
to importante como órgão auxiliar que é dentro da
Constituição, mas não um órgão deliberativo. É ape
nas um órgão que vai auxiliar o Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Obrigado, Deputado Luiz Moreira.

Com a palavra, o Sr. Ministro PimentadaVeiga.
O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA-Inici

almente, respondo às questões postas pelo Deputa
do Neiva Moreira, cuja história política e pessoal deve
ser sempre por nos reverenciada.

Quero iniciar dizendo que é inegável a boa qua
lidade da nossa imprensa, sobretudo na área de radi
odifusão. Parece-me que é um dever meu, como Mi
nistro das Comunicações, atestar que a nossa televi
são comercial está entre as de melhor nível no mun
do. Portanto, indispensável não é a abertura. V. Ex!!
tem razão. As questões postas aqui devem ser refleti
das: se haverá reciprocidade de tratamento, se isso
será uma das questões que a lei deve considerar.
Mais duas questões V. Exll levanta: a dos emprésti
mos oficias, citando o caso da Suécia, e a questão de
com uma pequena participação do capital se poder
controlar a empresa. .

Quanto à questão dos empréstimos oficiais, devo
dizer que, ao longo da história brasileira, órgãos da im
prensa têm obtido financiamentos em organismos pú
blicos, mas não acho que essa deva ser uma política

de Governo. Portanto, é um assunto que tem que ser
tratado, no mínimo, com absoluta transparência.

Com relação à outra questão, a d~ possibilida
de de uma pequena parcela do capital dominar a ad
ministração da empresa, quero dizer que, neste caso,
não me parece possível que aconteça, pelo menos
dentro do modelo que expus aqui, que seria "80% da
propriedade para brasileiros natos e apenas 20%
para empresa jurídica, onde poderia haver a presen
ça de capital estrangeiro. Portanto, nesta hipótese,
não vejo como, mesmo que a empresa tenha os 20%
de capital estrangeiro, possa ela ter uma dominação
na orientação da empresa, no controle da empresa.

Quanto às manifestações do Deputado Dr. Ro
sinha, temo não poder responder as suas perguntas
ou, pelo menos, à maioria delas, porque não tenho in
formações a respeito.

V. Exll pergunta: qual é o capital das empresas
de informação dessa área de cGl11unicação no mundo
e que parcela pode vir para o Brasil? Devo dizer que
são muitos milhões, mas não sei exatamente qual o
montante e nem posso avaliar o percentual que en
contre atrativos nas empresas brasileiras. Pergunta
ainda V. Ex!! se não haveria capitais nacionais, ao in
vés de capitais estrangeiros, para fazer essas associ
ações?

Eu ácho que pode haver, mas isso não impede
que haja a possibilidade de presença de capital es
trangeiro. Portanto, existem capitais que se têm asso
ciado a investidores que participam de empresas de
comunicação, mas esta nova alternativa não me pa
rece demasia.

Pergunta ainda a V. Ex! qual o rendimento des
se capital investido? Isso vai variar. Se o investidor
optar por uma empresa de boa condição comercial e
financeira, terá um rendimento, se optar por salvar
uma empresa em dificuldade, é evidente que o rendi
mento será muito menor.

V. Exll pergunta também sobre o que chama de
cláusula de barreira. Se é possível que um mesmo
grupo tenha jornal, rádio, televisão, revista. Não vejo
inconveniente nisso. Acho que essa é uma questão
de competência empresarial, porque, por exemplo: se
uma empresa tem um pequeno jornal no interior, uma
rádio numa outra cidade e uma televisão numa tercei
ra cidade, não me parece que isso possa representar
nenhum risco, ao mesmo tempo, como permite a le
gislação brasileira, admitirmos redes nacionais de te
levisão, que, sem dúvida, são o que há de mais forte,
em termos de comunicação. Portanto, se é possível
haver rede nacional de televisão comercial, não me
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preocupa se algum grupo, além de televisão e rádio,
possa ter também jornal e revista.

A última pergunta de V. Exl é: qual o procedi
mento dos Estados Unidos? Eu não conheço profun
damente a legislação americana. Mas o que sei é
que, na prática, quanto a investimentos estrangeiros
- é nesse sentido que tomo a pergunta de V. Exl -, há
uma exigência de reciprocidade para investimento de
capital estrangeiro. Só seria aceito investimento de
nacionais de países que permitem investimentos
americanos no setor de comunicações. Portanto,
essa parece que é a condição da lei americana.

Por fim, quero responder ao Deputado Luiz Mo
reira, que, entre outros méritos, tem o-de ser Relator
de uma das mais importantes leis em tramitação nes
ta Casa, que é a Lei do. Funtel, que, aliás, toma o
nome por sugestão do próprio Deputado.

V. Exl volta à questão das entidades sem fins lu
crativos. Devo dizer que me parece que não foi propri
amente uma pergunta. Acho que a minha posição a
respeito ficou clara. O próprio argumento levantado
por V. ExI reforça o meu entendimento, porque, mes
mo no caso mencionado da Igreja Católica, o fato de
um padre, um bispo ou um cardeal ter a concessão
durante alguns anos e depois transferi-Ia por mudan
ça de posto ou por morte prova que não é necessário
criar-se um novo sistema. É possível que fique como
está. Não há nenhum problema de se fazer a transfe
rência quando solicitada, desde que atendidos os re
quisitos legais.

V. Exll fala ainda sobre os 20%, argumentando
que tem defendido que esse montante poderia che
gar a 49%. Devo dizer que a minha posição não é de
20%, mas até 20%. A lei disporá se deve ser 1S, 18, S,
10,20%. Parece-me que deveríamos ter, no mínimo,
esta fase probatória. Para V. Exll, que defende 49%,
eu diria que deve haver, pelo menos, a fase probató
ria. Considero que não há, em termos de condução
do País, nada mais importante do que o sistema de
comunicação.

É possível errar na indústria. O País terá um
prejuízo, mas poderá recuperar-se. É possível errar
na agricultura da mesma forma, mas, no sistema de
comunicação, não. Se fizermos um modelo infeliz, di
ficilmente teremos uma forma de nos recuperar. Por
tanto, mesmo para aqueles que entendem que pode
ser mais, não atrapalha em nada se fizermos um es
tágio com 20%. Se adotado esse estágio e, ao cabo
de alguns anos, ficar provado que não surgiu nenhum
inconveniente, isso pode ser elevado.

Para o meu gosto, 20% seria uma marca por
muito tempo, talvez até definitiva, mas, como há

quem defenda, como V. Exª, que pode ser mais, que
ro sugerir que se adote esse degrau. Se tudo funcio
nar bem, muda-se adiante. Se não funcionar, o prejuí
zo não é irrecuperável. Quero insistir nisso: não é
possível agir na dúvida nesta matéria. Fazermos
crescer essa participação sem convicção é perigoso.
Portanto, não obstante o respeito que tenho pelas
opiniões de V. Exl , fico com os meus até 20%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Muito obrigado, Sr. Ministro.

Vamos ouvir a Deputada Maria Elvira e os De
putados Vittorio Medioli e Oliveira Filho. Peço brevi
dade nas perguntas para economia processual.

Passo a palavra à Deputada Maria Elvira.
A SRA. DEPUTADA MARIA ELVIRA - Sr. Mi

nistro Pimenta da Veiga, Sr. Presidente da Comissão,
Deputado Ayrton Xerêz, meu companheiro de PMDB,
Deputado Henrique Eduardo Alves, estou nesta Co
missão, embora não pertença a ela, por vários moti
vos. Um dele é para rever o Sr. Ministro. Para os que
não sabem, temos o mesmo sangue. Somos Veiga, lá
de Neponuceno, Minas Gerais, de partidos diferen
tes, mas com o mesmo sangue nas veias. Eu sempre
fui admiradora da sua inteligência e do seu elevado
espírito público.

Dois motivos me trazem, além desse, à Comis
são. Primeiro, uma posição pessoal, que tem muito a
ver, talvez, com a desconfiança dos mineiros, que vi
vem entre montanhas, e um pouco da intuição femini
na, que sempre teve um caráter diferente.

Sinceramente, não consigo visualizar muito o
porquê da presença, da busca ou da necessidade do
capital estrangeiro nos nossos veículos de comunica
ção. Quando se fala de telecomunicações, até dá
para aceitarmos um pouco, embora esta seja uma
questão polêmica, mas, em relação aos veículos de
comunicação, como bem disse oDeputado Henrique
Eduardo Alves, são veículos invasivos, veículos que
entram no nosso quarto de dormir, veículos que pe
netram na cabeça das nossas crianças. Realmente,
como mulher, como mãe, tenho muita desconfiança,
mas, mesmo assim, considero sábia a sua visão aqui
exposta dos 20%. Creio que até 20%, com muita difi
culdade, dá até para analisarmos. Mais do que isso
nos parece uma temeridade.

Ao falar disso, gostaria de trazer o principal mo
tivo da nossa presença aqui hoje. Vejo colegas da
Comissão de Educação, como os Deputados Gilmar
Maci"ado e Pastor Oliveira, neste momento, compa
nheiros e companheiras DeputadR.8, preocupados
com a questão da televisão no nosso País, o que não
é nenhuma novidade.-Só que temos uma certa dificul-
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dade de abordar esse tema, porque envolve a ques
tão dos direitos humanos, a questão da comunicação,
a questão da educação e da cultura.

Mas a verdade, Sr. Ministro, é que queremos
propor uma· parceria. Estamos incomodados com o
lixo que estamos recebendo nas nossas casas todos
os dias, dentro da luta pelo Ibope, da luta por saturar
mais, com comerciais mais caros e de ter os melhores
anunciantes. As nossas crianças, a nossa família, a
nossa cultura, a nossa educação está sendo profun
damente prejudicada pela péssima, pela baixa quali
dade, não técnica, porque, em matéria de tecnologia,
a nossa televisão é excepcional. Os nossos comerci
ais são os mais bonitos, inclusive ganham até prêmi
os, mas o que estamos aturando com esses progra
mas de domingo, como esses absurdos, inclusive,
pornografia em horários nobres. Não sou puritana.
Apenas estou trazendo a minha preocupação de edu
cadora. Achamos que a sociedade brasileira precisa
ter o controle social dos veículos de comunicação, o
que e não está ocorrendo.

Hoje, dentro do nosso sistema capitalista, atra
vés, dos nosso Governos, damos para terceiros uma
concessão pública que é nossa, que pertence ao
povo brasileiro. Esses veículos estão sendo usados
para deseducar as nossas crianças. Gastamos um di
nheiro enorme para buscar uma boa qualidade de en
sino de primeiro grau, de segundo grau, ensino fun
damentai, ensino infantil, ensino especial, ensino uni
versitário e vem a televisão e o rádio, eventualmente
também, deseducar, quer"dizer, destrói todo o traba
lho que nós, educadores, temos tentado fazer neste
País, no sentido de incentivar, de acabar com o anal
fabetismo, combater a evasão, combater a repetên
cia. Muito pouco a televisão faz, a não ser, claro, os
canais educativos e alguns lampejos dos programas
televisivos.

Sr. Ministro, como conheço a sua sensibilidade,
mineira, e a sua inteligência, gostaríamos que o Mi
nistério das Comunicações, quem sabe, a partir do
segundo semestre, nos ajudasse. Inclusive, a nossa
Comissão vai instalar, no segundo semestre, uma
subcomissão especial para tratar dos programas tele
visivos. Traremos aqui alguns representantes de ca
nais. Esta Casa, que é a Casa do povo brasileiro, tem
que se preocupar com isso, sim.

Sr. Ministro, como a televisão brasileira e o rádio
estão sendo usados como instrumento de soberania
nacional, nós, os educadores deste País, estamos
profundamente preocupados com o caráter lesivo das
programações desses veículos e gostaríamos que V.

Exª vestisse essa camisa, comprasse essa briga, por
que efetivamente temos que encontrar uma solução.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) .

- Obrigado, Deputada Maria Elvira.
Com a palavra o Deputado Vittorio Medioli.

O SR. DEPUTADO VITTORIO MEDIOLI- Sr.
Ministro Pimenta da Veiga, assistimos, há anos, a difi
culdade que o setor de comunicação no Brasil vem
enfrentando para se capitalizar e para enfrentar o de
safio da modernização e até da sobrevivência, fato
esse que implica, nesses últimos meses, grande de
semprego no setor jornalístico.

Tem ocorrido, nas maiores capitais do País, o
fechamento de jornais, de meios de comunicação,
deixando na rua da amargura grandes profissionais e
jornalistas. Parece-nos que o exemplo protagonizado
pela Rede Manchete, que há cerca de nove anos está
tentando encontrar uma parceria, um sócio ou até um
comprador de suas instalações, vem enfrentando difi
culdades, sem possibilidade de conduzir a bom termo
essas negociações.

O Sr. Ministro disse que 20% seria um percentu
al com direito a votos, seria uma participação suficien
te e estratégica para que os grupos de comunicação,
hoje, no Brasil, pudessem receber uma injeção de ca
pital externo. A meu ver, Sr. Ministro, acho que não é
suficiente. O atrativo é modesto, em face da gravida
de da situação que enfrenta o setor de comunicação,
seja ele televisionado, o de rádio ou a imprensa escri
ta. Em face disso, gostaria que o Sr. Ministro, também
para sintetizar o meu pronunciamento, nos informas
se se existem alguns dados ou estatísticas sobre o
grau de endividamento dos maiores grupos brasilei
ros de comunicação. Se existem, que o Sr. Ministro
declarasse quais são esses grupos e o montante de
suas dívidas.

Em segundo lugar, a minha pergunta se dirige
ao Ministro. Qu~ S. Exª faça uma avaliação do impac
to que esses 20%, sustentados pelo Governo, gerari
am no setor e se existe também uma avaliação sobre
o impacto que poderia receber o setor de comunica
ções, admitindo-se 49% de capital estrangeiro com
direito ao voto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)

- Obrigado, Deputado Vittorio Medioli.
Com a palavra o Deputado Oliveira Filho, enca

recendo a brevidade nas suas perguntas.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Muito
obrigado, Sr. Presidente, Deputado Ayrton Xerêz. Dei-
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xo um abraço ao Relator, Deputado Henrique Eduardo
Alves, e ao nosso Ministro, que nos visita nesta tarde.

Sr. Ministro, sou Deputado de primeiro manda
to, sou pastor de uma igreja evangélica e me ative na
sua colocação, quando V. Exª diz que entidades sem
fins lucrativos, para serem possuidoras de um meio
de comunicação, não contribuiriam em nada para a
radiodifusão.

Não é bem esse o pensamento dos artistas, por
que eles acham também que, com a entrada de enti
dades sem fins lucrativos, aumentaria o mercado de
trabalho. Estamos procurando colaborar com o nosso
Relator, porque temos de votar com responsabilida
de, não só naquilo que a nossa base espera que faça
mos, mas naquilo que é melhor para o conjunto, para
o todo.

Gostaria de saber de V. Ex!! qual é a preocupa
ção, qual o inconveniente, na sua opinião, de uma en
tidade sem fins lucrativos ser detentora de um meio
de comunicação.

Recebemos aqui representantes de empresas
de televisão, por exemplo, e entendemos a preocupa
ção dessas empresas de televisão. Lógico que mais
gente está disputando audiência, mais gente está dis
putando a publicidade. Elas mesmas vão perder mui
tas dessas entidades filantrópicas, porque, hoje, es
sas entidades, para veicularem sua fé ou seus ideais,
têm de pagar para essas mesmas empresas para po
der veicular aquilo que acreditam. Até entendemos
isso, mas gostaria de entender melhor qual é a gran
de preocupação, até para contribuir com o nosso Re
lator e comigo mesmo.

Na resposta que V. Ex!! deu para o Deputado
Luiz Moreira, V. Ex!! afirma que já é prática, por exem
plo, uma igreja evangélica ou uma entidade religiosa
ser a controladora de um meio de comunicação e es
tar em nome de terceiros. V. Ex!! acha que pode conti
nuar assim que está tudo muito bem. Aí pergunto: Por
que não mudar? Há algum inconveniente a mais que
devamos saber para que possamos ter mais tranqüili
dade ao votar?

No mais, muito obrigado. Foi um prazer conhe
cê-lo e estar frente a frente, pela primeira vez, com V.
Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Muito obrigado, Deputado Oliveira Filho.

Ministro Pimenta da Veiga, foram três os questi
onadores. Passo agora a palavra a V. Exª.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Di
zem que quem exibe modéstia deixa de ser modesto.
Por isso até hoje eu não ostentava muito o parentes
co publicamente anunciado aqui pela Deputada Ma-

ria Elvira. Mas, já que estou autorizado, agora vou fa
zê-lo.

A Deputada menciona a participação de 20%,
concordando e dizendo até que considera esse limite
aceitável. Mas, na verdade, a intervenção da Deputa
da é, sobretudo, em relação à grade de programação
e sobre a influência negativa que a programação, em
alguns dias, ou, quem sabe, em alguns canais, pode
estar exercendo sobretudo em relação ao público in
fantil. Esta é uma preocupação que tenho ouvido mui
to. Devo dizer a V. Exª que é o tema mais complicado
da radio- difusão, porque é, na verdade, a·discussão
do conteúdo, e discutir conteúdo é estar vizinho da
censura.

Tenho ouvido muitas críticas, como a que V. Exª
faz, e solidarizo-me com grande parte delas, mas, in
felizmente, não posso apresentar a V. Exª um remé
dio para este mal. Proponho que, juntos, nos aprofun
demos no tema, no debate, na discussão, para en
contrar alguns parâmetros que possam, não digo re
solver, porque sempre haverá uma discussão subjeti
va em relação ao tema, já que o que pode parecer
bom para o Rio de Janeiro, quem sabe, é muito para o
interior de Santa Catarina, quem sabe, é pouco para
outras áreas. Portanto, há uma parte substantiva que
é sempre difícil de ser inteiramente atendida. Mas
proponho aprofundarmos esse debate.

V. Exª falou sobre o aspecto educativo, de ex
cessos na parte sexual, se não me engano. Uma coi
sa que me toca muito é o abuso da violência, que me
parece uma impropriedade muito grande. Devo dizer
que existem essas dificuldades que estou colocando..

O Deputado Vittorio Medioli fala, com muito co
nhecimento, da questão das empresas que operam
no setor de radiocomunicação. Sabemos que V. Exll

dirige um dos órgãos de melhor qualidade técnica
neste País. É certa a afirmativa de V. Exª que há difi
culdades financeiras em muitos desses órgãos. Só
quero fazer um reparo quanto à Rede Manchete. V.
Exª afirma que, há muitos anos, está tentando uma
solução, mas pensei que já fosse do conhecimento
de V. Exª que, no mês passado, o assunto foi equaci
onado, através da transferência para um grupo que
está revelando competência técnica, financeira e ad
ministrativa para tocar a rede. Espero que este pro
blema tenha sido superado. Portanto, foi encontrada
a solução, que nos parece duradoura.

V. Exª afirma, no entanto, que 20% para partici
pação de capital estrangeiro é pouco e me pergunta
quais são os dados de endividamento das empresas
de radiodifusão e qual o impacto desses 20% ou de
49%. Não tenho o levantamento do 'endividamento
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das empresas. Isso não fI "atribuição do Ministério.
Evidentemente, não pedimos esse relatório, que não
nos tem sido oferecido espontaneamente. Portanto,
não temos o levantamento. Mas sei que há empresas
que vêem como uma grande oportunidade a hipótese
da entrada de capital estrangeiro, porque irá repre
sentar, quem sabe, uma saída financeira para essas
empresas. Não vejo que isso traga conteúdo negati
vo. Como já disse, imagino que, se uma participação
de 20% trouxer solução para essas empresas, será
muito bem-vindo, na minha opinião.

Quanto aos 49%, como V. Ex!! admite, confesso
que teria um enorme receio, porque isso é pratica
mente passar o controle das empresas. Quarenta e
nove por cento é uma participação que, pelo menos
numa primeira fase, num primeiro movimento, me pa
rece exageradíssima, mas uns 20% acho que é uma
experiência que podemos fazer. E não me parece
pouco. Acho que é o adequado, porque é preciso re
conhecer que não temos mais um sistema de comuni
cação fechado dentro das fronteiras brasileiras. Eu
muito dizia isso ao Deputado Neiva Moreira, que se
interessa muito pelo assunto. A tendência é cada vez
mais ser um sistema com participação aberta, e não
por definição do próprio país, mas porque chega de
algum modo. Com o advento do satélite, isso é uma
coisa... É bobagem imaginar-se que pode ser um sis
tema totalmente fechado.

Parece-me que ficar como está é uma alternati
va. Agora, ter uma participação limitada a 20% é uma
experiência válida, que nos pode dar um exercício
que nos indique, adiante, que devemos recuar um
pouco ou avançar um pouco. Quero reiterar que, no
primeiro momento, a posição que me parece mais
adequada é essa.

O Deputado Oliveira Filho - pelo que vi da sua
intervenção, tudo indica ter chegado aqui em virtude
do rádio, pois parece ser alguém com intimidade com
o microfone - pede maiores esclarecimentos quanto
à qLiestão das entidades sem fins lucrativos. Reitero a
minha posição. Não vejo por que razão devamos ter,
no sistema de operação de empresas de radiodifu
são, empresas iguais, comerciais, com os mesmos
objetivos e que visam lucro - o que é normal, já que
são empresas comerciais -, a figura de entidades
sem fins lucrativos? Não vejo razão positiva, mas vejo
razões negativas, que poderiam levar a distorções
acentuadas. Quero reiterar a V. Ex!! o que respondi ao
Deputado Luiz Moreira. Se, por alguma razão, algu
ma entidade precisa ter uma emissora de radiodifu
são, deve fazê-lo de acordo com a lei atual, ou seja,

através de brasileiros natos. Não podemos perder a
capacidade de avaliação do sistema.

Na medida em que aceitarmos empresas sem
fins lucrativos, quero dizer que perderemos o controle
do sistema, independente de tratamento disperso,
porque não conseguiremos identificar os verdadeiros
detentores daquela concessão. A concessão, repito,
deve ser a brasileiros natos, no meu entendimento,
com 80% de participação. Se aceitarmos empresas
sem fins lucrativos, estaremos mudando, desfazendo
essa garantia, o que me parece perigoso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Agradeço ao Ministro Pimenta da Veiga.

Ouviremos agora as perguntas dos Deputados
Pedro Celso, Pastor Jorge e de uma pessoa que não
é membro desta Comissão, Deputado Rafael Guerra.

Com a palavra o Deputado Pedro Celso.
O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO - Sr. Mi

nistro, Sr. Presidente, Sr. Relator, companheiros De
putados, quero parabenizar a Deputada Maria Elvira
pelas declarações que fez aqui, com as quais concor
do em todos os aspectos. As suas preocupações são
minhas também. Essa questão, aliás, preocupa gran
de parcela da sociedade brasileira. Não há uma dis
cussão mais séria, mais efetiva para resolver o que V.
Ex!! chamou de lixo, que invade as nossas casas to
dos os dias. Realmente, temos um meio de comuni
cação de altíssima tecnologia, mas, quanto à qualida
de, somos obrigados a engolir coisas que me enver
gonham quando estou na sala com meus filhos.

Sr. Ministro, tivemos oportunidade de ouvir di
versas entidades e segmentos, porta-vozes desse
setor e um, em especial, chamou-me muito a aten
ção. Foi o Prof. Vinícius Artur de Lima, expositor re
presentante da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB, que trouxe algumas considerações
sobre as quais gostaria de saber a sua visão com re
lação à preocupação de que o capital privado só se
importa com a sua própria rentabilidade e, portanto,
temos de criar mecanismos de controle sobre isso.

Discordo de V. Ex!! quando quer dar um trata
mento igual a empresas jornalísticas e de radiodifu
são. No nosso entendimento, isso não pode ser dis
cutido somente do ponto de vista econômico, tendo
em vista a influência fundamental para o regime de
mocrático e essas coisas estarem dentro das nossas
casas todos os dias.

Sr. Relator, também me quero juntar a V. Ex!!
com relação às preocupações que dizem respeito a
salvaguardas que temos de ter para discutir e aprovar
leis. Concordamos com o que foi dito aqui pela Depu
tada Maria Elvira, salvo algumas exceções: Somos
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obrigados a votar uma emenda à Constituição, quan
do já existe uma lei votada, aprovada e sáncionada
pelo Presidente da República, que diz respeito ao
Conselho de Comunicação Social e que nos daria
muito mais tranqüilidade para trabalhar. Precisamos
buscar formas de viabilizar isso. Há quatro projetos
em tramitação para alterar uma lei que sequer foi co
locada em execução.

Sr. Ministro, exponho algumas questões que di
zem respeito à concentração da propriedade nos mei
os de comunicação, aos monopólios, aos oligopólios.
No dia 11 de maio próximo passado, esteve presente
aqui o Diretor de Relaçõe~ Institucionais da Federa
ção Nacional dos Jornalistas Profissionais - FENAJ, .
Sr. Daniel Herz, que fez uma denúncia, que considero
bastante grave, com relação a um seminário, promo
vido pelo Ministério das Comunicações, que teve uma
participação bastante restrita de quarenta ou cin
qüenta pessoas. Trata-se de uma questão também
fundamental, sobre salvaguarda, sobre estar vincula
da à discussão que estamos fazendo, que é a lei de
comunicação eletrônica de massa. Segundo ele, a
Rede Globo de Televisão - isso foi dito aqui pelo Sr.
Daniel Hess, com todas as letras, e me parece tam
bém que foi noticiado pelo Jornal do Brasil e O Esta
do de S. Paulo - teria tido acesso à minuta do ante
projeto da lei eletrônica de comunicação com muita
antecedência em relação às outras emissoras, às ou
tras empresas.

Gostaria que V. Exll comentasse a respeito des
se assunto. V. Exll diz que está sendo feito um debate
por todo o País, mas a última notícia que temos de de
bate sobre a lei de comunicação de massa foi esse
seminário, que foi fechado. Há essa denúncia, que
considero grave, de somente a Rede Globo de Televi
são ter acesso a essa minuta.

Quero também perguntar a V. Exll qual o real in
teresse do Poder Executivo na abertura do capital
das empresas jornalísticas de radiodifusão, de som e
imagem, para as empresas estrangeiras. Há um inte
resse maior, por parte do Governo brasileiro, de que
haja essa abertura para o capital estrangeiro?

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Deputado Pedro Celso, agradeço muito à V. Exll por
ter formulado essas questões, mas, desde já, exone
ro o Sr. Ministro da responsabilidade de responder
àquelas questões que não estiverem absolutamente
enquadradas no objetivo das duas emendas que es
tamos estudando.

Com a palavra o Deputado Pastor Jorge.

OSR. DEPUTADO PASTOR JORGE - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, V. Exll abordou, com
muita propriedade, que, no caso da participação de
entidades sem fins lucrativos que poderiam ser de
tentoras de empresas de rádio e comunicação, foi
ventilado aqui - inclusive por outras representantes
das mesmas empre$as convidadas a prestarem de
poimento a respeito desse assunto - que o inconveni
ente seria a clara identificação da origem do capital, a
cobrança dos impostos devidos e que o lucro seria
aplicado dentro dessas próprias empresas. Eles colo
caram isso como uma barreira, para que não fosse
concedida a titularidade a essas entidades.

Gostaria que V. Exll, Sr. Ministro, dissesse mais
claramente, pois V. Exll foi muito sucinto, se essa se
ria também uma barreira. Agora, com relação às fun
dações, por exemplo, a dona da TV Gazeta de São
Paulo é a Fundação Gásper Líbero. Haveria ou não
tratamento diferenciado para a Fundação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton' Xerêz)
- Muito obrigado, Deputado Pastor Jorge.

Vamos ouvir as perguntas do Deputado Gilmar
Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mui
to obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Ministro, gostaria que V. ExD trabalhasse
melhor em cima de duas questões. ComoVo ExD che
gou a esse percentual de 20%? Ainda não consegui
entender. Em Minas Gerais, quando se passou parte
do capital da Cemig, disseram que não havia proble
ma passarem 49%, porque não se perde o controle.
Mas agora foi dito que pode· haver problema caso
passe de 20%. Não consigo entender esse percentu
al. Particularmente, tenho uma posição a respeito.
Portanto, gostaria que V. ExD explicasse um pouco
melhor essa questão dos números, para que eu en
tenda essa questão da abertura..

Sou uma das pessoas que sempre defendeu e
continua batalhando na questão das rádios comunitá
rias e até das televisões comunitárias. Queremos tra
balhar em cima disso. Mas há essa abertura agora,
para que entidades sem fins lucrativos também pos
sam participar. Não consigo entender isso.

Por exemplo, uma igreja - eu participo de uma
igreja batista; há muito tempo estamos no Brasil; to
dos a conhecem - como a oatista tem a sua conven
ção, que é conhecida e reconhecida. Então, quando
se abre uma instituição, por que não podemos partici
par desse processo? Por que existe o monopólio so
mente para determinados setores? Não queremos
que haja apenas uma pessoa fazendo o processo.
Queremos pagar imposto. Ninguém é contra pagar
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imposto. Quando se entra numa área, deve-se pagar
imposto, mas se deve também poder participar do
processo. Gostaria de entender o porquê equal a difi
culdade desse acompanhamento.

Se a entidade tem de ser registrada, tem de ha
ver pessoas e se o Governo não consegue acompa
nhar as instituições, realmente não enten,do mais
nada no País. Entendo que, quando uma entidade é
registrada, tem-se seu controle. Se ela é registrada e
não há controle, existe um problema. Ou há uma
grande desorganização para entender, ou quem fez o
registro' não está apto para tal. Se houve registro é
porque se conhece a idoneidade dessas pessoas. Do
contrário, não há registro.

Então, gostaria que V. Exi explicasse melhor
essa questão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)

- Muito obrigado, Deputado Gilmar Machado.
Ministro Pimenta da Veiga, só para recapitular,

recebemos questões do Deputado Pedro Celso, pos
teriormente do Deputado Pastor Jorge e agora do De
putado Gilmar Machado. Receberemos ainda, em
bloco, as perguntas dos últimos quatro questionado
res: os Deputados Pompeo de Mattos, Wagner Salus
tiano, Santos Filho e Fernando Gabeira.

Aproveito para encerrar, neste momento, a lista
de inscrições.

Com a palavra o Ministro Pimenta da Veiga.
O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Res

pondendo à pergunta do Deputado Pedro Celso, que
reitera a questão do conteúdo, ela já foi respondida
por nós.

Em atenção à pergunta da Deputada Maria Elvi
ra, quero lembrar apenas que, na realidade, existe a
questão das faixas de horário que, parece-me, não
têm sido suficientes para corrigir esse problema que
preocupa V. Exi como de resto muitos de nós.

A questão da diferença de empresas de jornais
e revistas para empresas de radiodifusão, V. Exi con
sidera que elas não devem ser tratadas do mesmo
modo porque são diferentes. De fato, são diferen.tes.
O jornal não é o mesmo que uma televisão, mas eu
acho que, em termos de conseqüência de comunica
ção, em tese, eu não as distingo, porque um jornal de
grande penetração pode ser tão importante quanto
uma TV de pequena penetração. 'Portanto, seria difí
cil, pelo menos, para que pudéssemos fazer essa di-
ferença. .

V. ExA menciona aqui o depoimento do Daniel
Koslowsky Herz, mesmo me considerando desobri
gado de responder, já que não diz respeito ao assun-

to, quero manifestar que o depoente ou é desinforma
do ou mal-intencionado. O seminário foi executado de
forma reservada, porque há um decreto presidencial
que não permite divulgação de textos antes da apro-

. vação pela Casa Civil. À época do seminário, não ha
via ainda a aprovação, por isso tivemos de fazer um
seminário de estudos...Este seminário será, como já
anunciei aqui, estendido a todo o País de forma públi
caecom divulgação do anteprojeto e eu me dispenso
de comentar sobre acessos privilegiados ao antepro
jeto porque acho desnecessário.

Quanto ao interesse do Executivo na abertura
do capital estrangeiro, devo dizer a V. Exi que não há
essa motivação. Fui convidado para me manifestar
sobre uma Proposta de Emenda à Constituição de
autoria parlamentar e estou aqui me manifestando
sobre esta iniciativa, mas o Executivo não tomou ne
nhuma iniciativa nessa direção.

Quanto ao Pastor Jorge, confesso que, no ins
tante da pergunta, fui me despedir do Deputado Nei
va Moreira e não sei, quanto à primeira parte, se con
segui compreender completamente. V. Exi falava,
salvo ~ngano, no reinvestimento de lucros.

O SR. DEPUTADO PASTOR JORGE - Exata
mente. No reinvestimento em lucros e da identifica
ção da origem do capital, pagos os impostos devidos,
que f.oi até ventilado por representantes de outras
empresas de radiodifusão que estiveram aqui presen
tes como um.empecilho para que entidades sem fins
lucrativos pudessem ser detentoras, donas, no caso,
das mesmas empresas.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Não.
O que há de importante na exigência da titularidade
de pessoa física - e aqui entro um pouco na pergunta
do Deputado Gilmar Machado - é que é preciso que
haja disponibilidade fiscal na pessoa física. Portanto,
é de aferição muito mais objetiva e' simples do que
numa pessoa jurídica. Eu não sei como conceber um.
sistema onde para a mesma atividade há a participa
ção de empresas comerciais com fins lucrativos nas
mesmas condições de empresas de entidades com
fins não lucrativos. De onde virão esses recursos?
Como é que se comportarão? Isso provocará uma
distorção no mercado, porque uma, conforme a lei de
termina, conforme o sistema jurídico brasileiro aceita,
terá lucros e reinvestirá no negócio onde quiser e a
outra não terá fins lucrativos. Ela vai operar sem re
sultados? É evidente que isto é uma distorção que
não vejo razão para que seja adotada.

Quanto à questão da Fundação Cásper Libero,
confesso que não conheço de memória a titularidade
da TV Gazeta, mas posso garantir a V. ExA que ela
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cumpriu a lei, senão não teria concessão ou se tives
se, teria sido fruto de alguma denúncia. Então é evi
dente que ela cumpriu o disposto na lei. Quero dizer
ao Deputado Gilmar Machado que o caso trazido à
discussão da Cemig é totalmente diferente do que se
discute aqui. V. Ex!! quer se referir a uma negociação
que envolvia ações preferenciais. Aqui trata-se de
uma participação limitada a 20% em ações ordinári
as, pelo menos é este o tema que está posto. Portan
to, ter 49% de ações preferenciais não tem nada a ver
com ter 20% de ações ordinárias. Portanto, quero di
zer a V. Exl que o exemplo trazido não ilustra a dis
cussão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A
discussão lá é ação ordinária ninguém está tratando
aqui de preferência.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA- Mas
no caso da CEMIG não era. É isso que estou dizendo.
Portanto, o exemplo não foi próprio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Com a palavra o Deputado Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
Ministro, V. Exll não mencionou as rádios comunitári
as. Como funcionam? Através de apoio cultural. O ob
jetivo delas é reinvestir no trabalho para se comunica
rem.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - V. Exl

não está querendo fazer uma comparação entre rádio
comunitária, que tem um raio de ação de mil metros,
com uma rede de televisão nacional que atende a
todo o território. É completamente difere~te.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Pode funcionar com apoio cultural. Qual é o proble
ma?

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Exis
te TV gerida por entidade sem fins lucrativos, que é a
TV Educativa. São finalidades diferentes. São entida
des diferentes. Agora, a titularidade de pessoa jurídi
ca é uma coisa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sim,
mas entidade cultural, que estamos falando, e comu
nitária é a mesma coisa. Queremos, exatamente, ter
um tratamento da mesma forma.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Sim,
mas V. Ex!! está querendo estender a uma rede nacio
nal de televisão que atende ao País inteiro com um
sistema que foi adotado para uma rádio comunitária
que tem mil metros de raio de alcance.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu
não falei que ela vai ter extensão nacional. Por. que
não pode ter extensão regional?

. O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Ela
quem?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Uma TV comunitária, por exemplo.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - V. Ex"
está propondo um novo sistema?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Exato. É isso que estamos discutindo aqui. A emenda
do Deputado Laprovita permite exatamente isso. É
isso que estamos querendo.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Não.
V. ExI está propondo criar TV comunitária. É uma ou
tra história, é uma proposta. Podemos discuti-Ia, mas
não tem nada a ver com o que estamos tratando.
Estamos tratando de ingresso de capital estrangeiro
na gestão de TV comercial. É isso.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - E da
emenda do Deputado Laprovita, porque as duas es
tão juntas. A reunião aqui é p·ara discutir as duas coi
sas.

O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Sim,
exato. Mas a do Deputado Laprovita, entidades sem
fins lucrativos para TV comercial, não tem nada a ver
com rádio comunitária. São coisas absolutamente
díspares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Deputado Machado, parece-me que o Ministro tem
razão na sua abordagem mais stricto sensu e tendo
em conta a necessidade de ouvir os demais Parla
mentares, peço a V. Ex" que encerremos esse agra
dável debate. Muito obrigado.

Houve uma inversão de ordem. O Deputado
Pompeo de Mattos deixou devoluta sua cadeira. Por
tanto, vou incluir o Bispo Rodrigues, que quer tam
bém fazer uma pergunta, mas pela ordem. Vamos ter
agora o Deputado Wagner Salustiano, posteriormen
te os Deputados Santos Filho, Fernando Gabeira e,
por fim, o Deputado Bispo Rodrigues.

Com a palavra o Deputado Wagner Salustiano.
O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO

Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, V. Ex", no iní
cio dos esclarecimentos, falou sobre o que acrescen
ta para as televisões brasileiras, para o meio de co
municação brasileiro, o capital de entidades sem fins
lucrativos, a titularidade de entidades sem fins lucrati
vos. Pois bem, pergunto a V. Ex" o que pode acres
centar uma emissora de televisão que não honra os
contratos assumidos, até agora, pelo menos, não
honrou, não cumpriu uma exigência contratual para
concessão, que é pagar todos os seus funcionários.
Depois de muitos e muitos anos qe concessão, até
agora não foi honrado esse item importante por emis-



27124 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1999
" rI

sora de televisão muito conhecida. Uma emissora de
televisão que não tem escrúpulos para atingir sua au
diência, ou seja, Coloca no ar novelas que induzem ao
homossexualismo, ao adultério. Uma emissora de te
levisão que não tem escrúpulos para atingir a audiên
cia, Sr. Ministro. O que o Governo tem feito para vigi
ar, para coibir esse tipo de violência na televisão bra
sileira? Será que a grande preocupação do Governo
brasileiro é proibir a titularidade? Será que isso é tão
importante assim? Ou não acrescenta nada? Tudo
isso que relatei _ emissoras de televisão endividadas,
que não pagam impostos, que não honram contratos
_ acrescenta algo à televisão brasileira, Sr. Ministro?

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)

- Tem a palavra o Deputado Santos Filho.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Mi

nistro Pimenta da Veiga, na realidade, não ouvi a sua
explanação, mas, ouvir:ldo os nobres colegas e as
respostas de V. Exil, acho que entendi a sua posição.

Inicialmente, permita-me discordar do teto que
V. Exil, jurista emérito, extremamente conhecido nes
te País e ex-Parlamentar, admite como o mais válido
para o ingresso do capital estrangeiro nas empresas
nacionais de radiodifusão. Não consigo entender o
porquê da fixação de V. Ex!! no limite de 20% apenas.
V. Exil fala de um degrau que ao longo do tempo po
deria ser modificado. Entretanto, estamos discutindo
aqui emendas apresentadas em 1995 e 1996. Outras
matérias tramitam por até dez anos nesta Casa. Na
realidade, se o teto de 20% fosse aceito por esta
Casa, seria um fator impeditivo do ingresso de capital
estrangeiro nas empresas de radiodifusão nacional.
Não consigo entender como uma empresa que traba
lha num país e num setor que visa lucros e resultados,
alguém do exterior viesse para cá participar de um
negócio - mesmo que com capital votante de 20% 
esperando resultado e rendimento deste aporte de re
cursos. Não concordo com isso realmente.

Se vamos abrir a participação ao capital estran
geiro, poderíamos limitar o teto nos 49% ou naquele
índice que o autor da emenda, Deputado Aloysio Nu
nes Ferreira, disse ter escolhido aleatoriamente. Po
deríamos até fixar o teto nos 30%, apesar de que eu
ache que poderíamos chegar a um valor por meio do
qual não se perderia o controle da empresa: 49%.
Estamo-nos atendo demais ao ingresso de capital es
trangeiro.

A emenda do Deputado Aloysio Nunes Ferreira,
ao abrir o capital para as empresas jurídicas brasilei
ras, permite que grandes grupos brasileiros, que não

podiam participar antes pela perda de pessoas físi
cas, hoje possam ingressar no capital das empresas
de radiodifusão e de empresas jornalísticas. Esta é a
minha posição. .

Acho que os nossos colegas também estão pre
ocupados demais em discutir a programação da tele
visão, quando hoje estamos discutindo duas emen
das à Constituição. Por pior que seja a programação
no Brasil, temos de ter o cuidado de que V. Exª falou
de na realidade não chegarmos novamente a uma
censura. As leis que estão vindo aí sobre eletrônica
de massas poderiam cuida~ do assunto, sem restabe
lecerem a censura. Talvez o próprio conselho, que
está em andamento no Senado, pudesse-estudar a
matéria e criar alguma maneira de autocensura para
as empresas. Mas este não é o momento para discu
tirmos o assunto.

Tem sido uma preocupação minha e também do
nosso Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves, a
participação das empresas sem fins lucrativos nas
empresas de radiodifusão. Essa emenda apresenta
da pelo nobre Deputado Laprovita Vieira tem me in
quietado bastante, já que hoje sinto a preocupação
dos detentores dessas empresas sem fins lucrativos,
no sentido de elas participarem do processo. Com
preendo a preocupação da maioria deles, porque as
empresas de radiodifusão estão todas em nome de
pessoas físicas.

Esse problema foi explicado aqui pelo represen
tante da própria Igreja Universal do Reino de Deus,
quando um dia eu levantei um problema. Um proces
so foi movido contra a empresa na época, ela equaci
onou, justificou, pagou, mas hoje todas essas empre
sas pertencentes à Igreja estão em nome de seus
membros dela. Há uma necessidade de que eles re
gularizem isso.

Perguntei a amigos pessoais que tenho entre os
evangélicos por que essas igrejas não tentam viabili
zar a criação de"uma empresa jurídica, porque então
elas poderiam participar. Não é cabível que empresas
sem fins lucrativos venham participar de empresas
com fins lucrativos. Não sei como isso poderia ser fei
to.

Eu até aconselhei o Deputado Oliveira Filho,
que é um grande amigo que eu prezo demais, do Pa
raná, que se estudasse dentro da própria igreja que
um determinado setor da igreja criasse uma empresa
jurídica, já que eles têm como justificar o recurso que
irão aplicar. A minha impressão é muito mais a de que
eles pretendem hoje regularizar a posição individual
de cada empresa dessas redes. Que eles criassem
uma empresa jurídica. E aí eles teriam que contratar
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um belfssimo jurista que fosse estudar como isso se
ria possfvel .e que justificasse esse capital que eles
têm como justificar. E af participariam. Como empre
sa sem fins lucrativos, eu não consigo me convencer
como isso possa vir a ser feito.

Essas preocupações continuam a me assaltar
permanentemente. E tenho discutido isso muito com
o nosso Relator. Então, discordo de V. Ex!! apenas
com relação ao número de 20%. Não vejo por quê. Se
vamos abrir o capital,. vamos abrir dentro daquilo que
a própria legislação comercial permite, porque não
tem sentido abrirmos com 20%. Acho que na realida
de a posição de V. Exll é uma barreira impeditiva para
que o capital estrangeiro venha participar apenas
com 20%.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)

- Muito obrigado, Deputado Santos Filho. Contando
com a colaboração de todos os senhores que estão
assistindo a essa audiência pública, no que concerne
sobretudo ao silêncio, para que o Sr. Ministro possa
melhor se.concentrar, passo a palavra ao nosso De
putado Fernando Gabeira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA
Vamos fazer tudo para a concentração do Ministro.

Sr. Ministro, sua presença aqui já se dá num
contexto de muitas audiências anteriores, em que fo
ram expressas as posições mais diversas, desde a
posição contrária à participação do capital estrangei
ro na mfdia, até posições mais liberais no sentido de
que poderia ser de 49%.

Tenho observado que se traça aqui um cenário
nunca muito bem definido, mas um cenário de perigo
para a presença do capital estrangeiro na imprensa
brasileira. Esse cenário pressupõe a existência de um
pafs onde os meios de comunicações são dirigidos
por heróicos patriotas que defendem a nossa cultura
e a nossa informação e que estariam potencialmente
contaminados pela presença dos estrangeiros que
aqui viriam.

O Deputado Neiva Moreira infelizmente não
está aqui, mas tenho discutido muito com S. Exll, e vai
até me perdoar fazer esse comentário na sua ausên
cia.

Hoje, mencionou-se na possibilidade de alguém
vir ao Brasil e desenvolver elementos culturais es
trangeiros ao povo brasileiro. Eu até, para ajudá-lo
num desses debates, imaginei que talvez venha para
cá uma televisão húngara e decida que as músicas
húngaras vão predominar sobre as músicas brasilei
ras. Esse seria um cenário extremamente perigoso
para o Brasil. De repente, todos nós serfamos força-

dos pelos novos proprietários a ouvirmos a música
húngara no lugar da música brasileira.

Não tenho nada contra a música húngara. Mas
.esse cenário, em termos estritamente comerciais,
não se sustenta. Quer dizer, uma das bases funda
mentais para o desenvolvimento de qualquer projeto
jornalfstico no Brasil é ele estar ancorado ou não na
cultura brasileira. Os estrangeiros que viriam para cá,
por mais apaixonados que estivessem pela sua cultu
ra ou por mais interessados em desvirtuar a cultura
brasileira, eles iriam se reger também pelqs leis de
mercado e não teriam condições, de uma certa mane
ira, de aplicar ao Brasil um processo diferente.

Hoje se acrescentou um outro cenário aqui que
também é extremamente inquietante: o Brasil dirigido
e orientado por professorinhas extremamente bem in
tencionadas e, nos últimos 50 anos, sendo desvirtua
do pela presençà destrutiva da televisão.

Não concordo com nenl1um desses cenários
apresentados. Primeiro, porque, quando examina
mos internamente a mfdia brasileira, vemos que não
temos mais essa autonomiaque-as pessoas supõem
que tenhamos. Se nós tivermos hoje em Luanda, ca
pital de Angola, o discurso de um Ifder polftico ende
reçado a nós, do Brasil, esse discurso nos chegaria
como? Seria traduzido para o inglês, enviado para as
agências, e aqui nós retraduzirfamos para o portu
guês e ele entraria nos nossos jornais.

Se acompanhamos a Guerra da Iugoslávia e
procuramos o ângulo brasileiro, vamos também ver
que não há um ângulo brasileiro na cobertura da
guerra da Iugoslávia. Por quê? Porque não temos. O
que temos são repórteres da TV Globo que compram
a matéria em Londres, ficam numa rua de Londres, e
as coisas estão acontecendo em Kosovo, em Belgra
do, e eles ficam numa rua de Londres dizendo: "Acon
teceu isso hoje na Iugoslávia". Mas o que está acon
tecendo nessa Iugoslávia dele são as imagens que
eles compraram na agência lá Qualquer pessoa me
dianamente inteligente vê isso na televisão.

Não temos objetivamente um "olhar brasileiro"
para o que acontece no mundo. Nós somos caudatá
rios das exigências internacionais, sejam agências de
notfcias escritas, sejam agências que nds enviam
imagens.

Então, esse ponto já está definido. Se nós deixar
mos entrar o capital estrangeiro, pelo menos teremos a
possibilidade de termos um pOLlCO mais de chance de
buscarmos esse "olhar brasileiro", pelo menos tere
mos mais capital para bancar a presença mais ou me
nos de peso da imprensa brasileira nos acontecimen
tos mundiais. Isso é um ponto vital para nós.
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Um outro ponto - também importante nós men
cionarmos - é a questão dos 20%,30%,40%. V. Exl ,

muito adequadamente, tem uma posição, a de 20%, e
disse que tem medo de que haja alguma coisa ruim,
mas não explicitou exatamente qual é o medo e o que
está por trás disso. Eu gostaria de saber qual é o
medo. O que pode nos acontecer que ainda não nos
aconteceu na questão da mídia? O Ruppert Murdock
vir para cá? Mas qual é a diferença de ele vir para cá?
O que vai significar objetivamente? Vamos alienar os
interesses nacionais? Quem foi que disse que nós, se
tivéssemos uma grande pressão sobre determinados
interesses nacionais, a nossa mídia iria se manter ab
solutamente fiel a esses interesses nacionais? Por
que ela seria patriótica, se objetivamente vemos que
não é assim que acontece?

Tenho aqui nas minhas mãos -a propósito, a
sua solução para a questão da TV Manchete foi muito
importante para nós todos que trabalhamos no cam
po e tal- as denúncias de que uma parte das empre
sas já se retiraram e se mudaram para Paris com o di
nheiro. Uma das empresas é exatamente a Bloch
Som e Imagem. Parte dos funcionários ficaram sem
as indenizações, porque uma das partes foi retirada e
se mudaram para Paris.

Quer dizer, não há absolutamente nas relações
entre capital brasileiro e o capital estrangeiro não há
absolutamente nenhum mal que o capital estrangeiro
possa nos produzir que o:capital brasile'iro também
não possa. Basta vermos as contas CC-S. No auge
das grandes crises nacionais, vemos que o dinheiro
que sai efetivamente do Brasil é o dinheiro dos brasi
leiros. Os brasileiros são os provocadores da crise,
porque, no momento em que eles percebem a possi
bilidade da crise, retiram rapidamente seus capitais e
dão sinais para os especuladores internacionais de
que alguma coisa não vai bem. Então, esse cenário
que distingue tão nitidamente os heróicos capitalistas
nacionais e os capitalistas estrangeiros, no meu en
tender, já teve um papel para nós, na década de 50,
quando queríamos fazer aquela famosa aliança com
a burguesia nacional. Nós todos fomos para o brejo
com essa aliança da burguesia nacional num determi
nado momento histórico, porque hoje nós já temos
condições de avaliar isso um pouco melhor.

A outra questão introduzida um pouco inapropri
adamente pela Deputada Maria Elvira, também é
uma questão que temos que defender aqui. A televi
são brasileira, nesses últimos 50 anos, significou uma
melhoria de cultura e de civilização no País. O balan
ço cultural da televisão brasileira é positivo. O Brasil é
um País melhor do que seria se não houvesse a tele-

visão. Isso é uma coisa clara. Eu vejo aqui o pastor di
zer que se envergonha de ver um determinado pro
grama com os meus filhos. Mas não precisa se enver
gonhar. Para que temos o controle remoto? Troca a
estação. Para que vai ficar envergonhado, olhando
um programa até o final que não quer ver, meu Deus?
Não há sentido algum.

Então, onde é que nós estamos realmente?
Toda essa moral, essa preocupação moral, mas por
que não se desliga? Por que tem que se envergonhar
até o final? Não precisa.

Na verdade, a posição da Deputada Maria Elvira
que eu tenho combatido em outros contextos, quando
defendida pela Deputada Marta Suplicy, é a tentativa
da classe média entrar nas televisões, dominar as te
levisões com seu horizonte estreito, impedir que as
pessoas tenham acesso a programas eróticos, por
que eles, da classe média, têm de madrugada, por
que compram a televisão a cabo e querem que os po
bres tenham esse determinado comportamento, esse
determinado rumo estético. É isso que eles querem
aplicar no Brasil. Mas não vão aplicar porque a demo
cracia no Brasil é um fato triunfante e vai crescer cada
vez mais. Os pobres vão cada vez mais ver na televi
são coisas que os ricos têm direito de ver nos seus
programas noturnos especiais da televisão a cabo.
Isso é incontestável.

Portanto, para entender um pouco melhor a po
sição de V. Exl sobre o teto de 20%, pergunto: qual
cenário V. Exl traçaria para o perigo no contexto dos
49%? Qual é exatamente o medo de'V. Exl , caso já
começássemos com um teste mais ousado nesse
campo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Deputado Fernando Gabeira, provavelmente to
mando conhecimento de que esta sessão está ga
nhando contornos altamente erotizantes, o Presiden
te da Câmara dos Deputados nos pede para a encer
rarmos o mais rápido possível.

No entanto, não vou ficar sem ouvir a palavra do
Deputado Bispo Rodrigues e, claro, a resposta tão
esperada por nós do Ministro Pimenta da Veiga.

O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - Mui
to obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença do
Sr. Ministro, aceitando o convite desta Comissão.

Aproveitando as palavras do brilhante Deputado
Fernando Gabeira, do PV, do Rio de Janeiro, gostaria
de saber quando entrará em operação o mecanismo
- votado pela CCJ na semana passada - que possibi-.
Iitará censurar a violência e o erotismo na TV? Já
existe um chip nos Estados Unidos que permite aos
pais programar com antecedência a televisão de
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modo que os seus filhos, de menor, de tenra idade, sunto justamente agora, nobre Deputado. Para nós, é
não assistam programas violentos ou eróticos. Como uma alegria voltar a tê-lo aqui no nosso meio.
nós agora, estamos aqui e os nossos filhos estão, às O SR. POMPEO DE MATTOS - Muito obrigado,
vezes, diante de uma televisão vendo o que não tem Sr. Presidente.
condições de dizer se é certo ou errado. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)

Sou membro da Comissão de Constituição e - Com a palavra o Ministro Pimenta da Veiga, para as
Justiça e de Redação e hoje votamos a criação da TV suas considerações finais.
Fundação Metropolitana Paulista, a Fundação Nossa O SR. MINISTRO PIMENTA DA VEIGA - Res-
Senhora de Belém, a Fundação Radioeducadora pondendo às últimas indagações, começo pelo Depu-
Oswaldo Cruz, Fundação Logus, Fundação Agripino tado Wagner Salustiano, que fez várias assertivas,
Lima. Vinte por cento das emissoras de rádio e televi- fez uma pergunta, mas, na verdade, não determinou
são neste País pertencem a fundações. Portanto, se- a quem exatamente se dirigiam as suas afirmativas.
guem o mesmo princípio1de onde vem a isenção, por- Recordando, disse o Deputado: "O que acrescenta ao
que as fundações têm as mesmas isenções das enti- sistema de radiodifusão uma emissora que não paga
dades sociais e filantrópicas e elas podem ter rádio e impostos, que não tem escrúpulos, e que não paga os
televisão. Por que as entidades sociais, que têm o seus funcionários?" Diante disso, só posso respon-
mesmo princípio de tratamento da Receita Federal der-lhe: nada.
em relação à isenção, podem ter rádio e televisão e O Deputado Santos Filho questiona, novamen-
as entidades socinis sem fins lucrativos não podem? te, o percentual de 20%, considerando que é pouco.
As fundações também não pagam impostos e muitas Esta é uma questão relativamente subjetiva. Não há
mesmo irregularmente, estão até vendendo anúncios uma fórmula matemática, nem jurídica que a determi-
nessas rádios. A meu ver, a princípio, isso é irregular. ne. Mas é evidente que uma empresa que tenha 20%
Como, por exemplo, a Fundação Cásper Líbero, em do capital de uma associação tenha muito menos pre-
São Paulo, que tem uma TV que deve ser educativa. sença, terá, sem dúvida, muito menos participação na
Acredito que a fundação é para ser educativa, mas condução do negócio. Quem tem 20% pode ter, quem
são outras coisas... sabe, um direto; quem tem 49% - e já entro um pouco

Gostaria de saber se V. Ex!! não poderia recon- na pergunta do Deputado Fernando Gabeira -, pode
siderar sua posição contrária à titularidade das enti- ter vários diretores e, quem sabe, os diretores funda-
dades sociais pertencentes a brasileiros natos, so- mentais. PE pode terminar dirigindo, porque, no caso
mente a brasileiros natos, ou dirigidas por brasileiros de empresa de comunicação, não basta saber quem
natos na sua diretoria. Eles não poderiam ter essa é que tem o maior ganho financeiro. Não se trata dis-
isenção, a exemplo das fundações, que hoje têm o so. Estamos querendo pôr em discussão, e certa-
tratamento de titularidade? mente essa Comissão discute com prioridade, é a

Era essa era a pergunta que queria fazer ao Sr. conseqüência administrativa, ou o poder de influência
Ministro. que esse capital tem na condução do negócio, d~

uma emissora que existe por concessão pública. EMuito obrigado.
isso. Neste caso, com 20% pode nem ter presença na

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - administração. E, se tiver, é uma presença restrita;
Sr. Presidente, pela ordem. com 40%, com 49%, essa presença pode vir a ser do-

Eu estava inscrito antes mas me chamaram e minante. Portanto, essa é a razão fundamental de
infelizmente não pude me expressar. Já fui informado nos fixarmos nesse ponto.
que o Deputado Fernando Gabeira fez a pergunta V. Exa. fala sobre a questão das pessoas jurídi-
que eu gostaria de ter feito a respeito da questão da caso Este, sim, é o ponto fundamental. Mudar o texto
negociação, envolvendo a Rede Manchete, ou seja, constitucional, permitindo essa participação, é a mu-
que empresas nacionais estariam adquirindo a Man- dança fundamental. V. Exa. tem razão, o núcleo é
chete, em convênio com empresas estrangeiras, pre- este. Depois, se essa empresa terá participação de .
vendo, no futuro, a inclusão de estrangeiros nesse nacionais ou de estrangeiros é outra questão, que
tipo de negócio aqui no Brasil, que é uma atividade também tem importância, mas, a mudança notável é
econômica. essa. Repito, parece-me que, como primeiro passo,

Seria mais ou menos essa a minha indagação. devíamos ficar para ver a conseqüência nesse limite
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) de 20%. V. Exa. faz uma referência - eu também que-

- O Ministro Pimenta da Veiga vai enfrentar esse as- ro fazê-Ia - à questão da autocensura. Este é o cami-
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nho adotado por muitos países para regular a.progra
mação: estabelece-se um conselho entre os próprios
operadores, que, entre outras possibilidades, podem
estabelecer o critério de 'pontuação para renovação
de concessões, até mesmo para perdas, mas, sobre
tudo para a renovação. É um caminho, não obstante
essa argumentação do Deputado Fernando Gabeira,
que se coloca contra, pelo que se vê, a qualquer tipo
de limitação nessa área.

O Deputado Fernando Gabeira fala sobre a qua
lidade, ou a competência moral, e o patriotismo dos
detentores de empresas de radiodifusão no País.
Aqui, a discussão não é entre anjos e capetas, não se
trata disso. V. Exa. tem razão. Mas o'exemplo que V.
Exa. nos traz da música húngara, vls-à-vis, o contro
le da informação, precisa ser considerado. Uma coisa
é tocar música húngara aqui, outra coisa é ter o con
trole da informação, com os seus efeitos econômicos,
sociais e políticos. Não se trata da desnacionalização
ou da presença dominadora do capital estrangeiro em
uma emissora. O que se discute aqui é se isso pode
ser em todo o sistema, porque, se pode ser em uma,
pode ser em todo o sistema. Essa presença poderia
até se resumir a tocar aqui música húngara. Na reali
dade, o que se discute é se esse controle da informa
ção tem importância ou não. Acho que esse controle
tem muita importância. E todo excesso é condenado.
Não devemos dramatizar a presença do capital es
trangeiro, mas também não devemos cometer o outro
excesso, que quer dizer que não tem nenhuma impor
tância. Se liberássemos, por exemplo, 49% a presen
ça em uma emissora, e~taríamos liberando para todo
o sistema de comunicação no Brasil. Na minha opi
nião, é um excesso que não deve ser cometido. E
também ficarmos com tudo fechado em uma" época
em que o satélite já nos invade de várias formas.
Também é um outro excesso.

Por isso, chamado à discussão - não é uma pro
posta do Executivo - expresso aqui a nossa posição
de que até 20% seria razoável. E não é por medo,
como disse V. Exa., poderia ser, no máximo, por rece
io. Mas, na verdade, é por uma razão objetiva, por es
sas razões que acabo de apresentar.

Por fim, o Deputado Bispo Rodrigues nos falou
de mecanismos de censura e, também, do chip que
comanda a programação, que estará disponível, já
que a discussão da matéria está na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Devo dizer que
V. Exa. respondeu a pergunta: quando se tornar lei,
na medida em que for aprovado, será adotado.
Enquanto não for lei, não será adotado.

V. Exa. menciona também a questão de diver
sas fundações aprovadas. Tudo isso rigorosamente
dentro dos textos legais vigentes. Não sei se essas
fundações se referem às televisões educativas. Pen
so que sim. Esta é uma discussão legal e continuare
mos agindo deste modo. Todas as fundações que
preencherem os requisitos legais, onde houver canal
disponível, poderão operar em TV ou rádios educati
vos. Quanto à televisão comercial, a Constituição bra
sileira, com acerto, dispõe que deve ser de pessoas
físicas nacionais. Se a emenda for aprovada, esten
dendo isso a 20% de empresas jurídicas, assim será.
Fora disto, o Ministério continuará agindo rigorosa
mente, como já está agindo.

Por último, o Deputado"Pompeo de Mattos fala
sobre a TV Manchete e capital estrangeiro na TV
Manchete. Devo dizer a V. Exa. que muitas especula
ções foram feitas, e continuam sendo feitas, afinal,

.era uma importante rede de televisão que, como to
dos sabem, estava à deriva. O çiesaparecimento dela
poderia interessar a alguns, sua continuação interes
sava - eu penso - a militantes funcionários e ao pró
prio sistema que precisa ter certo equilíbrio. Trabalha
mos para que não houvesse o traumático desapareci
mento dessa rede. Felizmente, apar~ceu uma opera
dora que preencheu os requisitos legais, um grupo
essencialmente brasileiro. Essas especulações, cer
tamente V. Exa. ouvirá, como já ouviu de outras re
des. Quero dizer a V. Exa. que pelos apontamentos
existentes no Ministério, não há um real de capital es
trangeiro nessa operação. Isso não impede que ver
sões diversas estejam trafegando por aí. Mas quero
afiançar a V. Exa. que agimos com mais rigor do que
a lei determina, fizemos exigências além. O grupo
preencheu todas essas exigências. Inclusive, já está
regularizando não apenas a situação dos funcionári
os como todo o passivo fiscal. E, mais do que isso - e
nenhuma lei determina, essa foi uma exigência nossa
-, todo o débito existente com bancos oficiais teria
que ser coberto pela '1ova operadora. E assim está
sendo feito. Portanto, todas as garantias foram apre
sentadas e nós imaginamos ter agido com o discerni
mento e com os cuidados que a situação exigia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Ministro Pimenta da Veiga, agradeço a V. Exa. pela
sua exposição nesta Comissão Especial."

Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, convoco reunião para a próxima terça-feira,
às 14h30min, neste plenário, para a leitura do relató
rio do Deputado Henrique Eduardo Alves, Relator da
matéria; e convoco, igualmente, reunião para a próxi-
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ma quarta-feira, às 10h da manhã, para discussão do
relatório produzido pela Sra. Relatora.

Agradeço a todos a presença.
Declaro encerrada a presente reunião.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

. O Deputado Delfim Netto, Presidente da Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle, fez a se
guinte:

Distribuição n2 7199

Em 9-6-99
Ao Deputado FERNANDO DINIZ
Proposta de Fiscalização 'e Controle nº 9/99 

do Sr. Gilmar Machado, que "Propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize a atua
ção do Banco Central na venda de dólares aos ban
cos Marka e FonteCindam".

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Maria
Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

O Deputado Marcelo Teixeira, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 16/99

Em 9-6-99
Ao Deputado ALBERTO MOURÃO
Projeto de Lei nº 4.335-A/98 - do Sr. Fernando

Zuppo - que "dispõe sobre o desconto nos meios de
transporte para os estudantes de pós-graduação".

Ao Deputado EDINHO ARAÚJO
Projeto de Lei nº 737/99 - do Sr. Augusto Nar

des - que "estabelece um número limitado de cobran
ça de pedágio por mês, nas rodovias federais, para os
Representantes Comerciais Autônomos e Represen
tantes de Pessoas Jurídicas".

Ao Deputado ANTÔNIO GERALDO
Projeto de Lei nQ 781/99 - do Sr. Marcelo Teixei- .

ra - que "modifica incisos, dos arts. 22 e 24 da Lei nº
9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro".

Ao Deputado NEUTON LIMA
Projeto de Lei nQ 792199 - do Sr. Josué Beng

tson - que "altera a Lei nQ 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,

para aplicar penalidade aos motoristas flagrados fu
mando na direção do veículo".

Ao Deputado JOSÉ BORBA
Projeto de Lei nº 812/99 - do Sr. Antônio Carlos

Biscaia - que "disciplina o exercício da profissão de
carregador de bagagens· nos aeroportos e dá outras
providências".

Ao Deputado OLAVO CALHEIROS
Projeto de Lei nº 826/99 - do Sr. Pedro Fernan

des - que "dispõe sobre a concessão de gratuidade
no transporte coletivo urbano para alunos de ensino
fundamental da rede pública".

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE MENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº S9-A, DE 1995,QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ART. 29, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(NÚMERO DE VEREADORES)

Distribuição ng 1/99

O Senhor Deputado RAFAEL GUERRA, Presi
dente da Comissão, fez a seguinte distribuição:

Em 9-6-99
À Senhora Deputada ZEZÉ PERRELLA.
Proposta de Emenda à Constituição nº 89-A, de

1995, do Sr. Deputado Nicias Ribeiro, que "Dá nova
redação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Fede
ral".

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - José
Maria Aguiar de Castro, Secretário.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

O Deputado Marcelo Teixeira, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Redi~tribuiçã(j) n!! 2199

Em 9-6-99
Ao Deputado Duíuo PISANESCHI
Projeto de Lei n!! 4.825/98 - do Sr. Paulo Lima

que "denomina Aeroporto Internacional Presidente
Jânio Quadros o Aeroporto Internacional de Congo
nhas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo".

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.
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Fr~ncisco Rodrigues ••••••••••••• PFL
Luciano Castro •••• '••••.' ••••••••• PSDB
Luis Barbosa •••••••••••••••••••• PFL
Robério Araújo •••••••••••••••••• PPB

Amapá
Antonio Feij ão ',' PSDB
Badu Picanco ••••••••.••••••••••• PSDB
Dr. Benedito Dias ••••••••••••••• PFL
Eduardo Seabra •••••••••••••••••• PTB
Evandro Milhomen••••••••••••••••PSB
Fátima Pelaes ••••••••••••••••••• PSDB
Jurandil Juarez ••••••••••••••••• PMDB
Sérgio Barcellos ••••••••••••••••PFL

Pará
Anivaldo Vale ••••••••••••••••••• PSDB
Babá •••.•••••••••••••••••••••••• PT
Deusdeth Pantoja•••.•.••.••••••• PFL.
Elcione Barbalho •••••••••••.•••• PMDB
GerSOn Peres •••••••••••••••••••• PPB
Giovanni Queiroz •••••••••••••••• PDT
Jorge Costa ••••••••••••••• ~ ••••• PMDB
José Priante •.•.•••••••••••••.•. PMDB
Josué Bengtson •••••••••••••••••• PTB
Nicias Ribeiro ••••••• : •••••••••• PSDB
Nilson Pinto •••.•••••.•••••••••. PSDB
Paulo Rocha ••••••••••••••••••••• PT
Raimundo Santos •••.•••.•••••.••• PFL
Renildo Leal •••••••••••••••••••• PTB
Valdir Ganzer ••••••••••••••••••• PT
Vic Pires Franco •••••••••••••••• PFL
Zenaldo Coutinho •••••..•••••.•.. PSDB

Amazc;m~s

Arthur Virgilio ••••••••• ~ ••••••• PSDB
Átila Lins •••••••••••••••••••••• PFL
Francisco Garcia •••• ~ ••••••••••• PFL
José Melo ••••••••••••••••••••••• PFL
Luiz Fernando ••••••••••••••••••• PPB
Pauderney Avelino••••••••••••••• PFL
Silas ~ara•••••••••••••••••••• PFL
VanessaiGrãzziotin•••••••••••••• PCdoB

Rondônia '
Agnaldo Muniz. " ••••••••••••••••• PDT
Carlos Cury••••••••••••••••.••.• PPB
Confúcio Moura •••••••••••••••••• PMDB
Euripedes Miranda•••••••••••••• ~PDT

Expedito Júnior ••••••••••••••••• PFL
Marinha Raupp ••••••••••••••••••• PSDB
Nilton Capixaba••••••••••••••••• PTB
Sérgio Carvalho ••••••••••••••••• PSDB

Acre

Hilciebrando Pascoal ••••••••••••• PFL
IlCiefonco Cordeiro ••.••.•••••••• PFL
João Tota PPB
Márcio Bittar ••••••••••••••••••• PPS
Marcos Afonso ••••••••••••••••••• PT
Nilson Mourão •••• '.' ••••••••••••• .PT
Sérgio Barros ••• ~ ••••••••••••••• PDT
Zila Bezerra •••,o • o o ... o o o o • o .0 .0 o PFL

Tocantins
Antônio Jorge••••••••••••••••••• PFL
Darci Coelho •••••••.•••••.•••••••• PFL
Freire Júnior •••••.•••••••••• ~ •• PMDB
Igor Avelino •••••••••••••••••••• PMDB
João Ribeiro ••••.••••••••••••••• E'FL
Osvaldo Reís •.••••••••••••••.••• PMDB
Pastor Amarildo ••••••••••••••••• E'PB
Paulo Mourão •••••••••••••••••••• PSDB

Maranhão
Albérico Filho •••••••••••.••••••PMDB
Antonio Joaquim Araújo •••••••••• PPB
Cesar Bandeira••••••••••••••.••• PFL
Costa Ferreira •••••••••••••••••• PFL
Eliseu Moura •••.•.•.••••••.•.••• PPB
Francisco Coelho •••••••••••••••• PEL
Gastão Vieira ••••••••••••••••••• PMDB
João Castelo ••• " •••••••••••.•••• PSDB
José Antonío •.••••••••••••.••••• PSB
Mauro Fecury•..••••••••••.•••••• PFL
Neiva Moreíra .••.••••.•..•••••.• PDT
Nice Lobão •.••••••••••••.••••••• PFL
Paulo Marinho .•.••.••••••••••••• PFL
Pedro Fernandes ••••• : ••••••••••• PFL
Pedro Novais •••••••••••••.•••••• PMDB
Remi Trinta••••••••••••••••••••. PL
Roberto Rocha •••••••••••••.••••• PSDB
Sebastião Madeira •••••••.••••••• PSDB

Ceará
Adolfo Marinho •.•.•.••.•.•••.••. PSDB
Almeida de Jesus •••••••.•.•.••.• PL
Anibal Gomes •••••.••••.••••••••• PMDB
Antonio Cambraia .••.•••••• ~ •••.• PMDB
Arnon Bezerra••••••••••••••••••• PSDB
Chiquinho Feitosa••••.••.••••••• PSDB
Eunicio Oliveira•••••••••••••••• PMDB
Inácio Arruda ..•.•.•••.•.•..•••• PCdoB
José Linhares ..••••••••••••••••• PPB
'José Pimentel •.•.••••..•.••••.•. PT
Léo Alcântara ••••••••••••••••••• PSDB
Manoel Salviano ••...•••••.•••.•• PSDB
Marcelo Teixeira ••••••••••.••••• PMDB
Moroni Torgan••.•••••••••••.•••• PSDB
Nelson Otoch•••••••••••••••••••. PSDB
Pinheiro Landim••••••••••••••••. PMDB
Raimundo Gomes de Matos •••.••••. PSDB
Roberto Pessoa .••••••••.•••••.•. PFL
Roromel Feij6 •••••••••••••••••••• PSDB



Sérgio Novais .•.....•...•.•••••• PSB
Ubiratan Aguiar ..........•••.••. PSDB
Vicente Arruda ••..•••••••••••••• PSDB

Piàuí
Átila Lira ............•.....•.••PSDB
B. Sá••••.••••.••.......•..••••• PSDB
Ciro Nogueira .............•.•.••PFL
Heráclito Fottes •••••.•..•..•••• PFL
João Henrique •••...••••...•••••• PMDB
Marcelo Castro .•••...•.••••••••• PMDB
Mussa Demes •.•..•..•..••.•..•••• PFL
Paes Landim.•.••••••••••.•.••..•PFL
Themístocles Sampaio •..•.•••.••• PMDB
Wellington Dias .•....••...•..•.. PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina ............•..•.••. PMDB
Betinho Rosado ..........•..••..•PFL
Henrique Eduardo Alves ...•.••.•• PMDB
Iberê Ferreira•.......•...••••••PPB
Laire Rosado ...........••..••••• PMDB
Lavoisier Maia ..•..•.•....••••.•PrL
Múcio Sá ......••.•.•...•....•••• PMDB
Ney Lopes •..••.........•.•.••.•• PFL

Paraíba
Adauto Pereira .•••.••.••.••••••• PFt
Armando Abílio ..•........••.••.• PMDB
Avenzoar Arruda .......•...••.•••PT
Carlos Dunga .....•......•.••••.• PMDB
Damião Feliciano .•.••.•...•••••• PMDB
Domiciano Cabral ..•.....•....•.• PMDB
Efraim Morais .•....••.•..••...•• PFL
Enivaldo Ribeiro ••.•••.••••.•.•• PPB
Inaldo LEütão .•.•.•...••.••••••• PMDB
Marcondes Gadelha .•.•....•••.••• PFL
Ricardo Rique ••.••.••••.•••••••• PMDB
Wilson Braga...••...•.•••.•.•••• PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo•••.•..•••••••••• PFL
Armando Monteiro ..••.........•••PMDB
Carlos Batata ..•...•.....•..•••• PSDB
Clementino Coelho ......•..•.•.••PSB
Dj alma Paes ....•.......•.•.•.••. PSB
Eduardo Campos •........••.•••••• PSB
Fernando Ferro,••.•.•••...••••••• PT
Gonzaga Patríota •.•••...•••••••• PSB
Inocêncio Oliveira ...••••.••••••PFL
João Co] aço ...•••.•...••••.•...• PMDB
Joaquim Francisco ••••.•••••••••• PFt
Joel de Hollanda •.•.•..•.•••.••• PFt
José Chaves •••..•.•.••••.••..••• J?MDB
José Mendonça Bezerra •.•....•••• ~Ft
José Múcio Monteiro ......•.•..•. PFL
Luciano Bivar ....•...••..' ••••••• PSL
Luiz Piauhylino .......•....•.••• PSDB
Marcos de Jesus ..•...•....••.••• PST
Osvaldo Coelho .............•.••. PFL

Pedro corrêa••••••••••••• ; •••••• PPB
Pedro Eugênio •••••••••••••••• ; •• PSB
~icardo Fiuza••••••••••••••.•••• PFL
Salatiel Carvalho •••••••••.••••• PMOB
sérgio Guerra ••••••••. ·~ ••• '•••••• PSDB
Severiho Càvalcanti •••••••••••• ~PPB

.Alagoas
Albérico Cordeiro •••••.••••••••• ~TB
Augusto Farias •••••••••••••• ~ ••• PPB
Giva.ldo Cal'imbão ••••••••••••.•••• PSB
Hêlenildo Ribeiro ••••••••••••••• PSDB
João Caldas PMN
José Tho1'll.az Not'16 ••..• - PFL
Luiz Dantas •• o'. :<. :-~ P5D
Olavo Calheiros •••••••••••••• ~ •• PMDB
Regis Cavalcante. 0.' ••••••••••••• PPS

Sérgipe ,
Augusto Franco •••••••••••••••••• l?SOa
Cleonâncio É'onseca •••••••••••••• PPB
!van Paixão •••••••••.•·.••••.••• ~ •• PPS

.Jorge Alherto •.•. ~ •••.•••• ~ ••••. PMDB
José Teles ••••••••••••••.••••••• PSOB
Marcelo Déda ••••••••••••••• ;. .• ~ .•• l?T
Pedro Valadares •••.••••••••••••• PSB
Sérgio Reis •••••••••••.•..•••••• P$DB

Bahia
Aroldo Cedraz ••••••••••••• ·.... ·••• PFL
Claudio Cajado ••••••.•••.••.•••• PFL
Coriolano Sale$ ••.••• ~ •••••••••• POT
Eujâcio Símões ••••..••..••••..••PL
FéliJ( MendQnça•••••••••••..••••• P1'B
Francistônio Pinto ~ ••• PMDB
Geddel Vieira Lima .••••• H •••••• PMDB
Geraldo Simões ••• '.•••••••••• ~.••• PT
Gerson Gabrielli.~~••••••••••• ~.PFL

Haroldo Limá•••••••••• ~ ••••••••• PCdoB
Jaime Fcrnarides PFL
Jairo A:ti ••••••.•• ~· •••••.••••••••PFL
Jairo Cart'1eiro •••••.•• ~ •••..••••••• PFL
Jaques Wagner .•••·••••••••••••••• PT
João Almeida •••••••••••••••••..;.. PSOB
João Leáo ••••.•••••••••••••.••.• PSDB
JonivaI Lucas Junior ••••••••.•••• PPB
Jorge í<houry•••••••:••••••••••••• PFL
José Carlos Aleluia ••••••••••••• PFL
José Lourenço ••••••• ~ ••••••••••• PFL
José Rocha " · " ". ,• .. PFL
José Ronaldo •••.• '•••••••.•••• ~ •• PFL
Jutahy Junior ••••••••••••••••.••• PSDB
teur Lomanto •••••••••••••••••••• PFL
Luiz Moreira •••••.•••••••.•••••• PFL
Manoel· Castro ••••••••••••• '.' •••• PFL
Mário Neg.tomonte ••••••••.••••••• l?SDB
Nelson Pellegrinó ••••••••••••••• PT
Nilo Coelho ••••••••••••••••••••• PSDB
Pauló aragá .••.•••••••••.••••••• PFL



Paulo Magalhães ••••••••••••••••• PFL
Pedro I ruj o. . • • • • • . • • . . • . • • . • . . . PMDB
Reginaldo Germano ...•••.••.••••• PFL
Roland Lavign~•••••••••.••.••••• PFL
Saulo' Pedrosa .•...••.••.•..•.•.. PSDB
Ursicino Queiroz .•.•••••.••••..• PFL
Waldir Pires ••••••••.•.••.•••••• PT
Walter Pinheiro ..••..•..•..•.••. PT
YvoniltonGonçalves ••••••••••••. 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 Mell~s•.•...••• ~ .. : .••..• PFL
Carlos Mosconi. ..•..•.••.....••. PSDB
CleUber Carneiro .•.••..••.••••.• PFL
Cust6dio Mattos •••.••.•.•.•.•..• PSDB
Danilo de Castro .•.••••.•••.••.• PSDB
Edmar Moreira •...•..•..•••.••.•. PPB
Eduardo Barbosa .•.••..•.••..•.•. PSDB
Eliséu Resende ...•......•.•..•.. PFL
Fernando Diniz ....•..•..•..•.·.•. PMDB
Gilmar Machado; .•.....•..•..•... PT
Glycon Terra Pinto .•.••.•.•••••• PMDB
Hélio Costa •.••....•..•..••..... PMDB
Herculano Anghinetti .••••.•••.•• PPB
Ibrahim Abi-ackel ...•.........•. PPB
Jaime Martins ••..•..•.••.••.•.•• PFL
João Fassarella •.••.••••.••••.•• PT
João Magalhães ..•..•.....••••••. PMDB
João Magno ••..•..•......•..•.••. PT
José Militão .•••••...••.•..••••• PSDB
Lael Varella•••.••.••••..••••••. PFL
Lincoln Portela•.•••...•••.••.•• PST
Márcio Reinaldo Moreíra ••.••.•.• PPB
Marcos Lima ..•..•....•.••.....•. PMDB
Maria do Carmo Lara .•••.•..•..•. PT
Maria Elvira .•..•.• : ....•.•..••• PMDB
Mário de Oliveira ....•.•..•..•.• PMDB
Narcio Rodrigues .••.•••..••.•••. PSDB
Nilmário Miranda•.•..•..•.••.•. :PT
OdeImo Leão •.•••..•.••••..·.•••.. PPB
Olimpio Pires .•...•.•.•••.••..••PDT
Osmânio Pereira •.••••.••.•.••.••PMDB
Paulo Delgado •••••••.••.•••••••• PT
Ph:Hemon Rodrigues ....•....•••.. PMDB
Rafael Guerra .••.•.••....•..•... PSDB
Roberto Brant ..•........••....•. PFL
Romel ·Anizio ••••.•.•.•..••..••.• PPB·
Romeu Queiroz •...•..••.•.•.••••. PSDB
Ronaldo Vasconcellos·•..•.•....•. PL
Saraiva Felipe ••••.••.•••.••••.• PMDB
Sérgio Miranda•............• ~ .... PCdoB

Silas Brasileiro••.•..••..•..••• PMDB
Virgílio Guimarães •..••.•...•.•. PT
Vittorio Medioli. •••••.••••••.•• PSDB
Walfrido Mares Guia •.....•••.... PTB
Zaire Rezende ..••.•...••....•... PMDB
Zezé Perrella .••.••.••..•..•.••• PFL

Espirito Santo
Aloízio Santos .•..•...•..•...•.. PSDB
Feu Rosa •••••••••••••••••.•.••.• PSDB
João Coser .••.••.•••.••••••••••• PT
José Carlos Élias •••.•••.•..•••• PTB
Magno Malta .•.•.••••..••.••..•.. PTB
Marcus Vicente .•....•..••..•.••• PSDB
Max Mauro ...• '••...........•..•.. PTB
Nilton Baiano ..•...•..•.•••.•••• PPB
Ricardo Ferraço .•...•..•.••..•.. PSDB
Rita Camata .•••.•.••.•..•..•.••• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ..•.••.••••••.••. PPB
Aldir Cabral •••••..•..•.•••••.•. PFL
Alexandre Santos •.••••••.•••••.. PSDB
Almerinda de Carvalho •••.•..•..• PFL
Antonio Carlos Biscaia .•..••••.• PT
Arolde de Oliveira .•.•.•....•••. PFL
Ayrton Xerêz .••.•.••••.•....••.• PSDB
Bispo Rodrigues •..•.•..•.. ·•..... PL
Carlos Santana.••...••.•••.•..•. PT
Celso Jacob .•....•.••..•..•....• PDT
Coronel Garcia ••.•••••••.•••••.• PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno .•..•....•..•.•......• PSDB
Eber Silva .••.•..•..•.••.••.•.•• PDT
Eduardo Paes •....•..•.....••.... PFL
Eurico Miranda ....•....•..•..... PPB
Fernando Gabeira •.••.•..••.••••• PV
Fernando Gonçalves ••••.••••••..• PTB
Iédio Rosa •.••....•..•.••.•••••• PMDB
Jair Bolsonaro ••••••..••.••.•••• PPB
Jandira Feghali ..•.•..•.•...•.•. PCdoB
João Mendes .••....•..•.•..•....• PMDB
João Sampaio ....•..••...•..•.••. PDT
Jorge Wilson .....•............•. PMDB
José Carlos Coutinho ••.•.•..•.•• PE~
Laura Canleíro ..••••.......•.... PFL
Luís Eduardo ••••••.••••••••.•••. PSDB
Luiz Ribeiro •.•.••••.•••••••..•• PSDB
Luiz Salomão ..••••....•.••••..••PDT
Luiz Sérgio ••.•.•...•••.•..•.••• PT
Mareio Fortes .•.•....••.•.••.•.. PSDB
Mattos Nascimento •.•..•.•.•..•.• PMDB
Milton Temer ..............•....• PT
Miro Teixeira•............•.••.. PDT
Pastor Valdeci Paiva•.•••••••.•. PST
Paulo Baltazar .•.•.•....••.••••. PSB
Paulo de Almeida ..••••..••••••.•PPB
Paulo Feij6 .•.•......•....••.•.. PSDB



Ricardo Maranhão ••••••.•.••••••• PSB
Roberto Jefferson••••••••••••••• P.TB
Rodrigo Maia•..•••••••••••••• ~ .-.l?F;L
Ronaldo Cezar Coelho •••....••..• PSDB
Rubem Mediria ...•••"•••••••••••••• PFL
Simão Sessim.••••••••••••••••••• PPB
Vivaldo Barbosa •••••••••.• ~ •••.• PDT
Wanderley Martins •••••••••••••• '. PDT

São Paulo
Alberto Golclman! ••••••.••••••••• PSDB
Alberto Mourão •••••••••••••••••• PMDB
Aldo Rebelo ••.••••••••••••••••••PCdoB
Aloi zio Mercadante ••• '••••••••••• PT
Aloysio Nunes Ferreira•••••••••• PSDB
André Benassi .•••••••••••••••••• PSDB
Angela Guadagnin ••••••.•••••••.• PT
Antonio Carlos Pannunzio •••••••• PSDB
Antonio Kandir •••••••••••••••••• PSDB
Antonio Palocci ••••••••••••••• ". PT
Arlindo Chinaglia•••••••••••••• '.PT
Arnaldo Faria de Sá••••••••••••• PPB
Arnaldo Madeira ••...•••••.•••••• PSDB
A:r:y Kara •.•.••.••••••••••••••••• PPB
Bispo Wanderval •••••••••••••••.• PL
Celso Giglio •••••••.•••••••••••• PTB
Celso Russomanno •••••••••••••••• PPB
Corauci Sobrinllo •••••••••••••••• PFL
Cunha Bueno ......•.........•.... PPB
De Velasco ••••·••. " -. ;" • PST
Delfim Netto ..•.••.•..•••.•••••. PPB
Dr. Hélio •.•••.•.••.•.••••••••.• PDT
Duilio Pisaneschi ••••••••••••••• PTB
Edinho Araújo .•..•••••••••.••••• PMDB
Eduardo Jorge ••••••••••••.•••••• PT
Emerson Kapaz ••••••••••••••••••• PSDB
Evilâsio Farías ••••.•.•••••••••• PSB
Fernando Zuppo •••••••••••••••••. PDT
Franco Montoro ••••••••••••••••••PSDB
Gilberto Kassab ••••••••••••••••• PFL
Iara Bernardi ..•...........•.... PT
Jair Meneguelli •••••'•••••••••••• PT
João Herrmann Neto •.•••••••••••• PPS
João Paulo ..........•........"... PT
Jorge Tadeu Mudalen••••••••••••• PMDB
José de Abreu••••••••••••••••••• PSDB
José Dirceu..•.••..•.....••..•••PT
José Genoino•.••••••••.•••••••,••'PT
José Machado •••••••••••••••••••• PT
José Roberto Batochio.o

•••••••••• PDT
Julio Semeghini •••..•••••••••••• PSDB
Lamartine Posella••.•.••••••••• ~PMDB
Luiz Antonio Fle\lry.••.•'•••••••• PTB
Luiza Erundina•••••••.••• ~ •••••• P5B
Maluly Netto •••••.•••.•••.•••••• PFL
Marcelo Barbieri ••••••••••••••••P.MDP
Marcos Cintra•••••••.•.•.•..••••PL

Medeiros ••......•••.•..••..•••.• PFL
Michel Temer••..•............•.. PMDB
MiI ton Monti. •.•.•••••••••••• '••. PMDB
Moreira Ferreira ..•..•..•...•••• PFL
ijelo Rodolfo ..•.•............... PMDB
Nel~on Marquezelli .....••...••.,' PTB
Neuton Lima .•••.•......••.•.••.. PFL
Paulo Kobayashi ...........•.••.. PSDB
Paulo Lima••••••••••••••.•••.••• PMDB
Professor Luizinho •••...••.•..•• PT
Ricardo Berzoini ••••.•.•.••••..• PT
Ricardo Izar ••••••••••••••••••••PMDB
Robson Tuma ...•.......••....•.••PFL
Rubens Furlan•••...•........•..• PFL
Salvador Zimbaldi ......•••.•••.. PSDB
Sampaio D6ria ......•...••....... PSDB
TeIma de Souza •••..•....•..•.•.. PT
Vadão Gomes .....•••••.• '•..••..... PPB
Valdemar Costa Neto ••••.••••..•. PL
Wagner Salustiano .••••••••••.•••PPB
Xico Grazíano •.•.•.•• Z....•.....PSDB
Zé índio •••••.•..•••••••••••.••. PMDB
Zulaiê Cobra .•...•.••.. !'.•••••••• PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro .•••••....•..... PFL
Lino Rossi •••••.•.••.••••••••••• PSDB
Murilo Domingos ••••••••••••••••• PTB
Osvaldo Sobrinho ....•.....•....• PTB
Pedro Henry••••••••••••.••••••••PSDB
Ricarte de Freitas •.•......•.... PSDB
Teté Be.zerra•.•...•..•..•••..••• PMDB
Wilson Santos ••.•.•..••.•••...•. PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ...••...•.•••..... PCdoB
Alberto Fraga•••••••••••••.••••• PMDB
Geraldo Magela•••••••••••••••••• PT
Maria Abadia .•.••.•••..•.•...••. PSDB
Pastor Jorge •••••••••••••••••••• PMDB
Paulo Octâvio •.. : ...••....•..... 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
Lúcia Vânia .....••.••••.....•••• PSDB
Luiz Bittencourt ..••••.......•.. PMDB
Nair Xavier Lobo .......•••" ..• ',' PMDB
Norberto Teixeira •..•••••••••• ;.PMDB
Pedro Canedo •••••••••••••••••••• PSDB
Pedro Chaves ••••......••••••..•• PMDB, .

Pedro Wilson •••••••••••••••••••• PT
Roberto Balestra•.•••••••••••••• PPB



Ronaldo Caiado •• ·•••••••••••••••• PFL
Vilmar Rocha ...••••••••••••••••• PFL
Zé Gomes da Rocha •••••••••••••.• PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira .••••••••••••••• PT
Flávio Derzi •••••••••••••••••••• PMDB
João Grandão •••••••••••••••••••• PT
Marçal Filho ••••.••••••••••••••• PMDB
Marisa Serrano •••••••••••••••••• PSDB
Nelson Trad•••••••••••.••••••••• PTB
Pedro Pedrossian•••••••••••••••• PFL
Waldemir Moka •••••••••••••••••••PMDB

Paraná
Abelardo Lupion••••••••.•••••••• PFL
Affonso Camargo ••••••••••••••••• PFL
Airton Roveda •••••••.••••••••••• PFL
Basílio Villani ••••••••• ; ••••••• PSDB
Chico da Princesa••••••••••••••• PSDB
Dilceu Sperafico •••••••••••••••• PPB
Dr. Rosinha ••.•••••••••••••••••• PT
Flávio Arns ...•..•••...•...••.•• PSDB
Gustavo Fruet ••••••••••••••••.•• PMDB
Hermes Parcianello •.•••••••••••• PMDB
Iris Simões •••.•.••••••••••••••• PTB
Ivanio Guerra ••.•••.••.•••••.••• PFL
José Borba •••••...•.••••.••••••• PMDB
José Carlos Martinez •••••••••••• PTB
José Janene ••••.•••••••••••••••• PPB
Luciano Pizzatto ••••.•••••.••.•• PFL
Luiz Carlos Hauly••••••••••••••• PSDB
Márcio Matos •••••.••••••.•.••••• PT
Max Rosenmann ••••••• ·•.•••••••••• PSDB
Moacir Micheletto •.••••••••••••• PMDB
Nelson Meurer ••••••••••••••••••• PPB
Odílio Balbinotti •••• , •••••••••• PSDB
Oliveira Filho •••••••••••••••••• PPB
Osmar Scrraglio •••.••••••••••••• PMDB
Padre Roque •••••••••••••••••••••PT
Ricardo Barros •••••••••••••••••• PPB
Rubens Bueno ••••••.••••••••••••• PPS
Santos Filho •••••••••••••••••••• PFL
Valdomiro Meqer ••••••••••••••••• PFL
Werner Wanderer ••••••••••••••••• PFL

Santa catarina
Antônio Carlos Konder Reis •••••• PFL
Carlito Merss ••••••••••••••••••• PT
Edi.nho Rez ••••••.•••.•••.•.••.•••.•• PMDB
Edison Andrino •••••••••••••••••• PMDB
Fernando Coruja ••••••••••••••••• PDT
Gervásio Silva •••••••••••••••••• PFL
Hugo Biehl •••••.•••••••••••••••• PPB
João Matos .'••••••••••••••••.•••• PMDB
João Pizzolatti ••••••••••••••••• PPB
José Carlos Vieira•••••••••••••• PFL
Luci Choinacki •••••••••••••••••• PT
Pedro Bittencourt •••••••••••••••PFL

Raimundo Colombo •••••••••••..••• PFL
Renato Vianna •••••••••••••••.•.• PMDB
~erafim 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
Darcísío Perondí ••••••••••••••••PMDB
Enio Bacci •••••••••••••.••••..•• PDT
Esther Grossi •.•.••••••••••.•••• PT
Fernando Marroni .••••••••••••••. PT
Fetter Júnior •••.••••••••.•••• ;.PPB
Germano Rigotto •••••••••••.••••. PMDB
Henrique Fontana•••••••••••••••• PT
Júlio Redecker •••••••••••••••••. PPB
Luis Carlos Heinze •••••••••••••• PPB
Luiz Mainardi ..•.•......•.•.•••.·PT
Marcos Rolim••••••••••••.• ·•••••. PT
Mendes Ribeiro Filho ••••••••.••• PMDB
Nelson Marchezan•••••••••••••••. PSDB
Nelson Proença •••• ; ••••••••••••• PMDB
Osvaldo Biolchi •••••••••••••.••• PMDB
Paulo Jose Gouvêa ••••••••.••••.• PST
Paulo Paím••••••••••••.••••.•••• PT
Pompeo de MattQs •.•••••••••••.•. PDT
Roberto Argenta •••••••••.••••••. PFL
Synval Guazzelli ••••••••.••••••• PMDB
Telmo Kirst ••••.••••.••••••••••• PPB
Valdecí Olíveíra ••••••••••.••••• PT
Waldir Schmidt •••••••••••••.•••• PMDB
Waldomiro Fioravante •••••••••••• PT
Yeda ,Crusius •••' ••••••••••••••••• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

CONIISSÃO'DE'AGRrCULTURA
E pOLíTICA RURAL

Suplentes

Átila Lira
João Almeida

Lino Rossi
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

3 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Ary Kala
Gerson Peres
José Janene

Paulo de Almeida
1 vaga

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Grabielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulderney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
5 vagas

PT

PFL

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
§ampaio Dória

Iris Simões
José Carlos Martinez
Lino Rossi (PSDB)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurfpedes Miranda

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vag~

Francistônio Pinto
José Priante_
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
PÇlstor Jorge
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
111 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
211 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
311 Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)
Titulares

.Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo"
Telefones: 318-6916/6978/6979'/6981

Suplentes

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira·
Wellington ~ias

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

Alberto Fraga
Edinho Araujo

190r Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

Félix Mendonça
Murilo Domingos

Osvaldo Sobrinho

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Giovanni Queiroz
Pompeo de MElttos
Sérgio Barros

Almir Sá
Augusto Nardes
Dllceu Speraflco
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Helenlldo Ribeiro (PSDB)
Nelson MarquEizelli
Nlllon Capixaba

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Od!lio Balbinott
Paulo José GOL vêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir MicheleUo
Nelson Meurer (PPB)
SlIas Brasileiro
Them{stocles Eiampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelh,>
Jaime Fernandes
Joel de HollandEI
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Presidente: DilceJ Sperafico (PPB)
111 Vice-Presidenie: Augusto Nardes (PPB)
211 Vice-Presidenie: Xico Graziano (PSDB)
311 Vice-Presiden"e: Antônio Jorge (PFL)
TItulares

Adão Pretto
Geraldo Simõe3
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir ·Ganzer

PFL

João Caldas
Luiz Dantas

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
t~loco PSB, PCdoB

.Carlos Cury Clementino Coelho
Romel Anlzlo (PPB) Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus
1-.. • _



Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

Pornpeo de Mattos
2 vagas

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

PTB

PDT
Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB
José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo WaQderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Caio Riela
Luiz Antonio F1eury
Mussa Demes (PFL)

Sérgio Miranda
1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdecl Ronaldo Vasconcellos
Secretário: Arenllton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8929 a 6935 Fax: 318·2146

Suplentes

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida

.Fernando Coruja

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Duilio Pisaneschi

Alberto Goldmann
Alolzio Santos
Antonio Feijão
Maria Abadia

Marinha Raupp

Ariindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philernon Rodrigues

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Murilo Domingos
Sebastião Madeira
Vitorlo MEldioli

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcante (PPS)

Eunlclo Oliveira
Fernando Gabelra (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt

Fernando Zuppo

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
2 vagas

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Plzzatto (PFL)
2l! Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
TItulares

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Benedito Dias
Darci Coelho Claudio Cajado
Eduardo Paes Coraucl Sobrinho
Jaime Martins Jairo Carneiro
José Carlos Aleluia José Ronaldo
Moreira Ferreira Luis Barbosa
Ney Lopes Maluly Netto
Paulo Magalhães Paulo Marinho
Ricardo Fiuza Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Cezar Schirmer AntOnio do Valle
Freire Júnior Cleonâncio Fonseca
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão Henrique Eduardo Alves
Mendes Ribeiro Filho Pedro lrujo
Nair Xavier Lobo Pedro Novais
Osmar Seraglio Themrstocles Sampaio
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira AnlvaJdo Vale
André Benassi Bonifácio de Andrada
Jutahy Júnior Franco Montoro
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Niclas Ribeiro
Zenaldo Coutinho Odflio Balbinottl
Zulaiê Cobra Salvador 21mbeldi

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Roslnha
Geraldo Magela José Genolno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB

Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edrnar Moreira Luiz Fernando
Gerson peres Roberto Balestra
Ihr::thim Abi-Ackel Vadão Gomes



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

PTB
Celso Giglio Albérico Cordeiro

POT
João Sampaio Sérgio Barros

Bloco PSB, PCdoB
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
1 vaga(s) Remi Trinta

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318·2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2l! Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
311 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos RQ!:>erto Pessoa
Sérgio Barcellos ZiI~ Bezerra

PMOB
Barbosa Neto Ana Catàrina
Gustavo Fruet Armando Abflio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
1 vagas Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (pn Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

Chico da Princesa

Antonio Cambraia
Armando Monteiro

Edison Andrino
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Airton Dipp

André Benassi
Antonio Kandir
Léo Alcântara

Marisa Serrano
Xico Graziano

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

PFL

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PSOB
Badu Picanço Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Fátima Pelaes Fernando Gabeira (PV)
Flávio Ams 2 vagas
Sebastião Madeira

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 ·vaga

PTB
Max Mauro Ivan Paixão (PPS)

POT
Neuton Lima Eber Silva

Cabo Júlio
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318-8285

Presidente: Aloizio Mercadante (pn
111 Vice-Presidente: José Machado (pn
211 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Cameiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Emerson Kapaz
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

Aloizio Mereadante
João Fassarella
José Machado

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

. Zila Bezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
4 vagas

PMOB

PFL

Presidente: Nilmário Miranda (pn
111 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
211 Vice·Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
311 Vice-Presidente: Neutan Uma (PDn
Titulares

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Marcondes Gadelha
Nlce Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

. Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazzíotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) .João Caldas

PPS

secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 1/
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
. Presidente: Veda Crusius (PSDB)

111 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
311 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luis Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo coelho
Osvaldo Sobrinho (PTB) Pedro Fernandes
Zezé Perrella Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Germano Rigotto
Maria Elvira Glycon Terra Pinto
Norberto Teixeira Osmar Seraglio
Osvaldo Biolehi 1 vaga

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Fe.u Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Neuton Lima
Olimpio Pires

Cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros

3 vagas

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
. Geraldo Magela

Henrique Fontana

Caio Riela
frisSimões

Suplentes

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge
Francisco Garcia

Gilberto Kassab
José Carlos Vieira

José Lourenço
Lincoln Portela (PST)

NiceLobão
Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

PT

PFL

PDT

PTB

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Fétter Júnior
Iberê Ferreira
OdelmoLeão
Zé fndio

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
EdinhoBez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir SChmidt

Titulares

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Antonio Kandir
Custódio Mattos'
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

Basflio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Bloco PSB, PCdoB
Eviláslo Farias Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Marcos Cintra Luciano Bivar
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 1/, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
111 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
211 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
311 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

Fernando Gabeira (PV)Eduardo Seabra (PTB)

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 1/
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E·DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
211 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celeita Pinheiro (PFL)
TItulares



José Carlos Coutinho PPB
Lael Varella José Janene t:Jilton Baiano

Ursicino Queiroz Nela Rodolfo RiCardo Barros

PMDB Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

Albérico Filho PTB
Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

3 vagas PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Luiz Femando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318·6888/6887 Fax: 318·2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
111 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2ll Vice·Presidente: José Janene (PPB)
311 Vice·Presidente: Fernando Ferro (PT)

Titulares Suplentes

PFL
Airton Dipp (PDT) Airton Roveda
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Paulo Uma
Pedro Pedrossian Silas Câmara
PMDB
Alceste Almeida Edinho Bez
Anfbal Gomes Flávio Derzi
Marcos Lima Mattos Nascimento
Salatiel Carvalho Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha 1 vaga

PSDB
Antonio Feijão Sebastião Madeira
B. Sá Sérgio Reis
Juqulnha Vergllio Guimarães (PT)
Nicias Ribeiro 2 vagas
Paulo Felj6

PT
Arlindo Chlnaglla Luiz Sérgio
Femando Ferro Romel AniZlo (PPB)
1 vaga Walter Plnhelro

Bloco PSB, PCdoB
Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T·S6 _ Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Suplentes

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Marcelo Castro
Waldemir Moka

3 vagas

Amon Bezerra
Custódio Mattos

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feij6

Saulo Pedrosa
1 vaga

_ Celcita Pinheiro
Cleuber Cameiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

Presidente: Alceu Collares (PDT)
111 Vice·Presidente: Enio Bacol (PDT)
211 Vice-Presidente: Laura Cameiro (PFL)
311 Vice·Presidente: Eduardo Barbosa (P,sDB)
Titulares

PFL

Darcfsio Perondl
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Alcione Athayde
Amaldo Faria d~ Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

Ângela Guadagnin
Antonio Paloccl
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abllio (PMDB)

.Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)

. Ursicino Queiroz ..

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lfdia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho

. Vicente caropreso

PSDB
Lufs Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PT
Adão Pretto

Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

PPB
Cunha Bueno

Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB
Regis Cavalcante (PPS)

PDT
Fernando Zuppo

Max Mauro

Serafim Venzon

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feij6

Femando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Jairo Azi
Paudemey Avelino
Rubens Furlan



PTN

PPS

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li
Telefones: 318-6987/69901700417007

1 vaga

1 vaga

Suplentes

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy OmarPrudêncio da Silva
Local: Anexo 1\
Telefones: 318-6973 a 6976

Bloco PSB, PCdoB
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Eujáclo Simões De Velasco

PPS
José Borba (PMDB)

PFL
Antônio Geraido Affonso Camargo
Aracely de Paula A/dir Cabral
Eliseu Resende Almerinda de Carvalho
190r Avelino (PMDB) Antônio Carlos Konder Reis
IIdefonso Cordeiro Jairo Azi
João Ribeiro Leur Lomanto
Lael Varella Mussa Demes
Raimundo Colombo Paulo Braga

1 vaga Rubem Medina

PMDB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto Múcio Sá
Hermes Parcianello Osvaldo Reis
João Henrique Wilson Santos
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloizio Santos Basilio Villani
Chiquinho Feltosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Luis Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo Feijó
Ricarte de Freitas Vittorio Medioli
Roberto Rocha 2 vagas
Romeu Queiroz

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 (PMOB) Carlos Cury
Paulo de Almeida Telmo Kirst

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

PDT
Neuton Uma Giovanni Queiroz
Wanderley Martins João Sampaio

COMISSÃO·DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
211 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
311 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)
TItulares

Cabo Júlio

Suplentes

celso Giglio
Max Mauro

Luiza Erundina
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

POT

PTS

Bloco PSB, PCdoB

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Vaidomiro Meger Rodrl9O Maia
Wilson Braga Roland Lavigne

PMOB
Laire Rosado Eunicio Oliveira
Pedro Celso (pn Osvaldo Biolchi
Ricardo Noronha Pinheiro Landim
Vanessa Grazziotin (PCdoB) 2 vagas
zaire Rezende

PSDB
Alexandre santos Arthur Virgmo
Jovair Arantes Fátima Pelaes
luciano Castro José Militão
Marcus Vicente Lúcia Vânia
Pedro Henry Mareio Fortes

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeird Arnaldo Faria de Sá
Herculano Angh\netti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

PDT
Vivaldo Barbosa Euripedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Alceu Collares
Enio Bacol

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

. Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

Magno Malta
Renildo Leal

Ivan Paixão 1 vaga
S8cretário(a): Eloizio Neves Guimarães
Local: Anexo li. sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
111 Vice·Presidente: laire Rosado (PMD8)
211 Vice·Presidente: Jair Meneguelli (pn
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
EDE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
111 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
211 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
311 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
TitularesSuplentes

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge

Badu Picanço Nilmário Miranda José Dirceu
Eduardo Seabra (PTB) Paulo Delgado Marcedo Déda

Nilson Pinto Virgflio' Guimarães Milton Temer
Pedro Henry Waldomiro Fioravante Waldir Pires

Ricarte de Freitas PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira

José Pimentel Cunha Bueno Robério A~aújo
Márcio Matos Jairo Bolsonaro Zé Indio

1 vaga Paulo Mourão (PSDB) 2 vagas
Wagner Salustiano

Carlos Cury PTB
João Tota Fernando Gonçalves Eduardo Seabra

Sérgio Barros (PDT) José Carlos Elias Renildo Leal
PDT

Renildo Leal José Thomaz Nonõ (PSDB) Luiz Salomão
Neiva Moreira Wanderley Martins

Agnaldo Muniz Bloco PSB, PCdoB

PFL
,- Átila Lins

Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra

PMDB
Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PSDB
Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PT
Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB
Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB
Josué Bengtson

PDT
Eurípedes Miranda

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Ricardo Rique
Synval Guazzelli

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Coronel Garcia
Franco Montoro
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

PMDB

PSDB

João, Magalhães
José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Pastor Jorge

Zaire Rezende
Zé Gomes da Rocha

2 vagas

Augusto Franco
Luciano Castro

Márcio Fortes
Moroni Torgan
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen . Clementino Coelho

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
secretário: Tércio Mendonça Vllar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

2 vagas

Suplentes

Fax: 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Paudemey AveJino

Paulo Braga

PFL

Haroldo Uma
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
BisPo Wanderval

Valdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lorà
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE .~MENDA CONSTITUCIONAL
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
211 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
311 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demas (PFL)
Titulares

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreirâ
Mussa Demes

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

1 vaga

Suplentes

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
111 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
211 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
311 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
TItulares

PFL



Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com, Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/7059

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nl! 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1Q Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2Q Vice·Presidente: Waldir Pires (PT)
3Q Vice·Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB

PT

PSDB

Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NR 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
NR 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 P'RIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genofno e outros
Presidente:
1Q Vice-Presidente:
2Q Vice-Presidente:
3Q Vice-Presidente:

José Antonio Agnelol Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Ronaldo Vasconcellos De Velasco

lédio Rosa Osmar Serraglio
Ina/do Leitão zaire Rezende
Mendes Ribeiro Filho 3 vagas
Nair Chavier Lobo
Renato Vianna

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira André Benassi
Bonifácio de Andrada Airton Xerêz
Jutahy Junior Feu Rosa
Léo Alcantara Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Chico da Princesa

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Eliseu Moura

Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres

1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

João Sampaio
1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Pedro Pedrossian
Roberto Argenta

Wilson Braga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Basílio ViIlani

José Militão
Manoel Salviano
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Antonio cambraia
Barbosa Neto

Edinho Bez
Gestão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

Gustavo Fruet

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge

Átila Uns
José Melo

Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

PFL

PDT

PTB

PPB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Alberto Fraga

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Pedro Fernandes
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado

Antonio Kandir
Emerson Kapa~

Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Roberto Brant

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt



Haroldo Lima Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Morini Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente: .
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
Titulares Suplentes

POT

Bloco (PSBi,PCdoB)

paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio - Pastor Valdeci
Secretário (a): Carmem Guimarães Amarál
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, sl139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12

DO ARTIGO N2222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDQ-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

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0203195 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

Márcio Bittar (PPS)
Eber Silva (PDT)

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto GoldmaÍl
Fernando Gabeira (PV)

Marisa serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PTB

PPB

PFL

PSOB

PMOB

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Nelo Rodolfo
Nilton Baiano

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Magno Malta

Henrique Eduardo Alves
João Colaço
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pastor Jorge
Pinheiro Landim

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonõ
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Remi Trinta

Luiz Salomão

Fátima Pelaes
Sérgio Reis

ZUlaiê Cobra

Celclta Pinheiro
Elton Rohnelt
Silas Câmara

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas·

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Cleonâncio Fonseca
5 vagas

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

PTB

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Neiva Moreira

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Titulares

Cabo Júlio

Lino Rossi
Moroni Torgan
Pedro Canedo

Elcione Barbalho
Nelo Rodolfo
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Aldir Cabral
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma



Clementino coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) .
Bispo RodrigUes Bispd Wnaderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
112 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
212 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
312 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NQ 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)
112 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
212 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
312 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

lris Simões
Renildo Leal

Padre Roque
Teima de Souza

2 vagas

Edinho Araújo
Edison andrino

João Magalhães
Milton Monti

Osrnânio Pereira
1 vaga

Adolfo marinho
Jutahy Junior

Zenaldo Coutinho
3 vagasd

Celcita .Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Fernando Coruja

PT

PFL

PTB

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Coriolano Saies

Afonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia

Freire Júnior
.José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Rita Camata
Synval Guazzelli

6 vagas Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Netto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Antonio Cambraia
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Neiva Moreira

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner salustiano

Albérico Cordeiro
-José Carlos Martinez

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettí
José Unhares

PPB
3 vagas

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço da Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 31B-7066

COMISSÃO ESPECrAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NR 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)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
211 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTlNÁDA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NR OS, DE 1999, QUE
, "DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0008199 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Unhares (PPB)
111 Vice-Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
PFL Almerinda de Carvalho

Eduardo Paes Antônio Jorge Aracely de paula
Paulo Braga Jaime Martins Betinho Rosado
Paulo Marinho Mauro Fecury José Lourenço
Paulo OCtávio Raimundo Colombo Roland Lavigne
Robson Tuma Raimundo santos Rubens Furlan
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha Wemer Wanderer
Wilson Braga 1 vaga

PMDB Ana Catarina
Gustava Fruet Albérico Filho Armando Abflio
Milton Monti João Colaço Edinho Bez
Norberto Teixeira 4 vagas João Matos
Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
Pedro chaves Marcelo Castro
Wilson Santos

PSDB Adolfo Marinho
Anivaldo Vale Ji:ls-é de Abreu José Teles
Helenildo Ribeiro Maria Abadia Juquinha
João Castelo Paulo Mourão Lidia Quinan
Max Rosenmann Saulo Pedrosa Ricarte de Freitas
Pedro Canedo 2 vagas Sérgio Reis
saulo Pedrosa

PT Henrique Fontana
Antonio Palocci Angela Guadagnin José Pimentel
Dr. Rosinha Jair Meneguelli Virgflio Guimarães
Fernando Ferro Márcio Matos Walter Pinheiro
Gilmar Machado 1 vaga

PPB Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo José Unhares
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
lris SimõesCelso Giglio Chico da Princesa (PSDB)

Max Mauro Walfrido Mares Guia Renildo Leal

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio ~oão Sampaio

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra
PMDB

Anlbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

PSDB
Nilson Pinto

Roberto Rocha
4 vagas

PT
Geraldo Magela

João Magno
Luci Choinacki

Luiz Mainardi
PPB

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé índio (PMDB)

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PDT
celso Jacob

Bloco (PSB, PedoB)
Dialma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7555

Bloco (PSB, pedoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 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 ALTERAA La COMPLEMENTAR N264,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1R Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3R Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

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)
1RVice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2R Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3R Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Rubem Medina
Zezé Perrella

Antõnio Cambraia
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Alofzio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Carlito Merss
Femando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

PFL
Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Paudemey Avelino

Paulo OCtávio
Ronaldo Caiado

PMDB
Múcio Sá

Silas Brasileiro
4 vagas

PSDB
André Benassi

Ayrton Xerêz
João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Roberto Brant

PT
Ben-Hur Ferreira

Iara Bemardi
João Coser

Professor Luizinho
PPB

TItulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Ricardo Fiuza
Robson Tuma
Rubem Medina

Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoe Salviano
Narcio Rodrigues
Roberto Brant
Veda Crusius

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José-Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim
Rodrigo Maia

Antonio Cambraia
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
3 vagas

João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

1 vaga

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Coriolano Sales Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto 'Balestra

Félix Mendonça
Murilo Domingos

Luiz Salomãos

PTB

PDT

Almir Sá
Edmar Moreira Murilo Domingos

Márcio Reinaldo Moreira Osvaldo Sobrinho

alberico Cordeiro
Duilio Pisaneschi

1 vaga

PTB

PDT

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões especiais, Anexo li, 81165·B
Telefone: 318-7061

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda Eduardo Campos

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

Pedro Eugênio
Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda



COMISSÃO ESPECIAL DESTiNADA A PROFERIR
\ PARECER À PROPOSTA 'DE EMÉNDA
CONSTITUCIONAL~ 627, DE 1998, QUE

"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

COf4ISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 62 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

'Suplentes

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1" Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2" Vice·Presidente: Marcelo Déda (PT)
3" Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Suplentes TItularesTItulares

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
111 Vice-Presidente: Themlstocles sampaio (PMDB)
211 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
311 Vice-Presidente: E1iseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Tittencourt
Raimundo santos
Roberto Pessoa
Vllmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themrstocles sampaio

PFL

PMDB

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Gastão Veira
Pinheiro Iandim
Wilson Santos

3 vagas

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lamanto
Luis Barbosa
Neuton Uma

Albérico Filho
Barbosa neto
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Gustavo Fruet
Phllemon Rodrigues

PFL

PMDB

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo santos
Robson Tuma

Valdomiro 'Meger

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Felj6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

PSDB
luiz Carlos Hauly
.' Ricardo Ferraço

4 vagas

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSDB
Alexandre Santos

Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho

3 vagas

Coriolano Bales

BloCo (PSB, PCdoB) José Antonio
Vanessa Grazziotln

Bloco (PSDB, PC do B)

Geraldo Simões
Luiz sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso Giglo
Osvaldo Sobrinho

Airton Dipp

Pedro Eugênio

'PT

PPB

PTB

PDT

Angela Guadagnin
Antonio Paiocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renlldo Leal

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelll
Osvaldo Sobrinho

enio Bacol

PT

PPB

PTB

PDT

4 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nllton Capixaba

Coriolano Sales

Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PUN, PSD, PSL)
.Almeida de Jesus Pastor Valdecl Palva

Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone:318-7062

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo WandervaJ Ronaldo Vasconcellos

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. de Comissões Especiais. Anexo li
Te~e:318-7062



----------~------.

1 vaga

1 vaga

1 vaga

)onfúcio Moura
Jurandil Juarez

Osvaldo Reis
3 vagas

Josué Bengtson
1 vaga

2 vagas

2 vagas

A.lceste Almeida
Confúcio Moura

Jorge Costa

Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho

1 vaga

Luciano Castro
Selastião Madeira
Z. ,"aldo Coutinho

3 vagas

Yvonilton Gonçalves
? vagas

• Francisco Garcia
Francisco Rodrigues

Luis Barbosa
Zila Bezerra

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PPB

PT
Airton CaEcavel ( 'PS) - de ofíclo*

3 vaga

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

BlOco (PDB, PcdoB)

Renildo Leal
1 vaga

VanessaGrazziotin
Bloco (PL, PST, PMN, fSD, P~iL)

Agnaldo Muniz

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
3 vagas

Oliveira Filho
Almir Sá
1 vaga

Proposição: RCP 0033/93 Autor: PaL,demey Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
111 Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Silas Câmara (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serv. de CPI, Anexo 11, sala 151-i3
Telefone: 318-7058

(* Indicado de ofício pelo presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAFl DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIG~I.R A GRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BOR:~ACt1A NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLí'irJCA
GOVERNAMENTAL tllO SETOR

A/ceste Almeida
19or Avelino
Jorge Costa
3 vagas

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro
3 vagas

Badu Picanço
João Castelo
Nilson Pinto

Dr. Benedito Dias
IIdefonço cordeiro
Paudemey Avelino
Silas Câmara

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

João Tota
Luiz Femando

Eicione Barbalho
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt

1 vaga

Suplentes

1 vaga

Jovair Arantes
Marisa Serrano

1 vaga

2 vagas

Airton Roveda
Elton Rohnelt
João Ribeiro

Ronaldo Caiado

Augusto Nardes
Romeu Anizi().

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

3 vagas

Nelson Marquezelli

Philemon Rodrigues
Silas Brasileiro
Wilson Santos

PT

PFL

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

Calolta Pinheiro
Ciro Nogueira
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Caio Riela

Carlos Dunga
ancistônio Pinto
José Borba

UdiaQuinan
Luís Eduardo
1 vaga

Olimpio Pires

Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celclta Pinheiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
2~ Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)

Titulares

Elton Rohnelt
Expedito Júnior
Francisco Garcia
Raimundo Santos
3 vagas

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.

Agnelo Queiroz
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: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
211 Vice-Presidente:

_ 3~ Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
TItulares Suplentes



Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

Zila Bezerra Roland Lavigne
PMOB

Ana Catarina Hermes Parcianello
Anfhal Gomes João Mendes
Igor Avelino 4 vagas
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé [ndio

PSOB
Antonio Feijão Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro Maria Abadia
Nilo Coelho Marinha Raupp
Rafael Guerra Max Rosenmann
Sebastião Madeira Nilson Pinto
Zulaiê cobra 1 vaga

PT
Geraldo Simões 4 vagas
3 vagas

PPB
Carlos Cury Antonio Joaquim Araújo
Cunha Bueno Hugo Biehl
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
Celso Giglio Osvaldo Sobrinho
Max Mauro Renildo Leal

POT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PDT

OsValdo Sobrinho
PTB

Eurfpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiróz
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318·7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
111 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
311 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

Sérgio Barros

Nilton Capixaba

Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

José Mendonca Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

PFL

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Regis Cavalcante (PPS)

PV

Airton Cascavel (PPS)



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-D29-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92

CHAMBER OF DEPUTIES

CHAMBER
Cf

DEPlffiES
Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

CÂMARA DOS DEPUTADOS

. "~

.'.'~:.~
.. :~E~mÃOOS

Dlstrlbulçlo gratuita

CONSTlTUIÇAo DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83·7365-038-9

R$2,20

Locais de venda: Midla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Tt}lefones: (081) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMÉNTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365.1)39-7

R$1,32

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.1)40-0

R$ 5,50

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$2,92

HOMENAGEM AO DIA 'DO TRABALHADOR

ISBN: 85-7365-045c1 _

R$1,43 :

RELATÓRIO DAS ATIVIOÁDêS DE 1997 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$3,30

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNC'IA
NACIONAL DE DIR.'EITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-05&.9

R$9,55 .

-Lo-ca-j-S-de-v-e-nd-a-:M-j-di-a-Lj-Vra-n-'a-.E-d-.-Pn-'n-ci-pa-I-e-A-ne-X-o-Iv-d-a-ca-m"'!'"a-ra-dO-S-De-pu-ta-a-os-.-Te-le-fo-n-es-:-(0-6-1)-3-18--64-7~7f-'2-7-1.-,-.-:':O--"-- " .
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.' ,. . . ,



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CI;NTRO OE DOCUMENTAÇÃO eINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO OE PUBLICAÇOES

TiTUlOS PUBLICADOS "':'1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: $1· LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2) •

R$5O,DO

CENTRO DE DOCUMENTAÇAo E -
INFORMAÇÃO .... ceDI: GUIA DO USUÁRiO

MANUAL DE ELABORAÇAO LEGISLATIVA:
MODELOS EINFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDiêNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS ...

_.,...-.._.,.-_ ....__.

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

ISBN: 85-7365-062-1

R$1,65

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

-L.

'=.:a
.UHIHIIIt •

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

I.ocaiacte~: Mldia Livraria. Ed. Prinçjpal e An4Ixo IV da camara dos Deputados. Telefones.: (061) 318-647717271.
InfonnIçOes: Coof'";lenaçAo de PubliQat;Oel. Telefone: (061) 318-6865.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO

"E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 352 PÁGINAS


