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CONGRESSO NACIONA~

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

DECRETO LEGISLATIVO NQ\125, DE 1999

Aprova o ato que renova a concessão da "Rádio Osório Ltda." para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto sino, de 17 de janeiro de 1997, que renova por dez

anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da "Rádio Osório Ltda." para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de novembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 126, DE 1999

Aprova ato que renova a permissão outorgada à "Rãdio FM Pampa Bagé Ltda."
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 2.080, de 16 de dezembro de 1996, que

renova por dez' anos, a partir de 5 de abril de 1994, a permissão outorgada à "Rádio FM Pampa Bagé Ltda."
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqClência modulada n'a cidade
de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. '

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de novembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 127, DE 1999

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio e Televisão Columbia
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Lorena, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 1.031, de 27 de agosto de 1996, que renova

por dez anos, a partir de 23 de junho de 1993, a permissão outorgada à "Rádio e Televisão Columbia Ltda."
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqo~ricia modulada na cidade
de Lorena, Estado de São Paulo.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de novembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhãe~,Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte



53598 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

DECRETO LEGISLATIVO N° 128, DE 1999

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio Difusora Guararapes
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Guararapes, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° t aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 2.074, de 16 de dezembro de 1996, que

renova por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a permissão outorgada à "Rádio Difusora Guararapes
Ltda." para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Guararapes, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de novembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Piauhylino, Presidente da Comissão de Ciência e
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Nll 901/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, comunicando
que a referida Comissão apreciou os projetos que
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Nll 976/99 - Do Senhor Deputado José
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SESSÃO SOLENE DE 10-11-99
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Homenagem ao 300 aniversário
de fundação da TV Cultura de São Paulo.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convite
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loteamento, desmembramento e fracionamento Henrique Cardoso. Alternativas apresentadas
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LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) 
Homenagem da Academia Goiana de Letras e
da Associação Goiana de Imprensa à memória
de Joaquim CAmara Filho. fundador do jornal O
Popular. Outorga. pela CAmara Municipal de
Goiânia. da Medalha Pedro Ludovico ao
ex-Prefeito de Goiânia Hélio Seixo de Britto. ........ 53673

JORGE TADEU MUDALEN (PMPB - SP) 
Clima de insegurança vivenciado pela população
de Franco da Rocha. Estado de sao Paulo. em
face da intenção do Governo Estadual de
construção de unidade da Febem e de presídios
no município. 53675

ARTHUR VIRGILlO (PSDB - AM) 
Realizações do Governo Fernando Henrique
Cardoso em prol da agricultura brasileira. 53676

Luis EDUARDO (PDT - RJ) - Queda na
qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros.
Aumento da inadimplência dos usuários de
serviços bancários em decorrência das altas
taxas de juros cobradas pelo sistema financeiro

. nacional.... 53678

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) 
Necessidade de maior apoio à produção de ba
nana no País. Combate à doença sigatoka negra
nos bananais do Estado de Rondônia. 53679

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Contrariedade à transferência da sede da
Agência Nacional de Petróleo - ANP. Artigo
"Deputados federais por SG e Niterói lutam por
suas cidades', publicado no jornal O
Fluminense. 53684

MALULY NETTO (PFL - SP) - Excelência
do desempenho da indústria têxtil brasileira. ........ 53685

JORGE KHOURY (PFL - BA) - Transcurso
do .jubileu de prata da presença no País da
instituição Monte Tabor - Centro Italo-Brasileiro
de Promoção Sanitária, mantenedora do Hospital
São Rafael, em Salvador, Estado da Bahia.
Mensagem de Dom Luigi Verzé, Presidente da
instituição, ao povo brasileiro. 53686

AGNALDO MUNIZ (PDT - RO) - Ataques
sofridos pelos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, provenientes de autoridades
govemamentais, em decorrência do
posicionamento adotado pela Corte acerca da
pretendida instituição de contribuiçAo
previdenciária dos servidores públicos inativos.
Combate às altas taxas de juros cobradas no Pais. 53687

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Esforço
do Ministro waldeck Ornélas, da Previdência S0
cial, para aprovação de medidas prejudiciais aos
pensionistas e aposentados do País. 53688

V - Grande expediente

FERNANDO FERRO (PT - PE) 
Realização do Dia Nacional de Paralisação e
Protesto em Defesa do Emprego e do Brasil.
Importância dos trabalhos desenvolvidos pela
CPI do Narcotráfico. 53689

ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.) 
Razões motivadoras da realização do Dia
Nacional de Paralisação e Protesto em Defesa
do Emprego e do Brasil. .. 53693

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Transcurso do 3E)l1 aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de Ivinhema,
Estado de Mato Grosso do SuL..... 53694

CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem.) 
Defesa da continuidade do Programa Especial
de Treinamento - PET, de aperfeiçoamento de
pessoal de nivel superior, para as universidades
públicas brasileiras. 53695

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO) - Apoio
à extensão do benefício oriundo do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
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53711

53711

53709

53710

53708

53709

53708

53708

53705

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela
ordem.) - Realização de mesa-redonda, com a
presença de representantes da DireçAo Nacional
do Partido dos Trabalhadores e autoridades
religiosas, para debate sobre o papel das igrejas
cristãs no processo social e na atividade politíca
do País ..

REGINALDO GERMANO (PFL - BA. Pela
ordem.) - Anúncio de apresentaçAo de projeto
de lei sobre instituiçAo de seguro obrigatório de
acidentes pessoais para os condutores de
veículos automotores de transporte coletivo de
passageiros ou de carga de via terrestre, com
vínculo empregatício, no exercicio da profissão...

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Realização do Dia Nacional de ParalisaçAo e
Protesto em Defesa do Emprego e do Brasil - 10
de novembro. Indignação popular com a politica
econômica do Governo Fernando Henrique
Cardoso .

DR. H~UO (PDT - SP. Pela ordem.) 
Transcurso do Dia Nacional de PrevençAo à
Surdez - 10 de novembro. Efeito dos ruidos na
audiçAo humana. SolicitaçAo à Presidência de
registro audiométrico no plenário da Casa du-
rante o pico dos trabalhos ..

F~L1X MENDONÇA (PTB - BA. Pela
ordem.) - Conclusão do relatório da Comissão
Mista Especial de Combate à Pobreza.
Lançamento, pelo Governo do Estado da Bahia,

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem.) - Homenagem ao economista Roberto
Campos por sua posse na Academia Brasileira
de Letras .

AGNELO QUEIROZ (BIocoIPCdoB - DF.
Pela ordem.) - Denúncia de manipulaçAo das
regras do Campeonato Brasileiro de Futebol com
vista ao rebaixamento da AssociaçAo Esportiva
do Gama, do Distrito Federal, para a segunda
divisão ..

53704

53704

53703

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem.) - ApresentaçAo de projeto de resolução
sobre alteraçAo da Resolução nA 18, de 1971,
destinando os recursos obtidos com a venda de
papel de expediente para reciclagem ao Fundo
Rotativo da Câmara dos Deputados, para apoio
a programas sociais. Apresentação de projeto de
lei proibitivo da instalaçAo de depósitos com
estrutura metálica e correspondentes tubulações,
em postos de serviços automotivos, sem
proteçAo contra corrosão .

HAROLDO LIMA (BlocoJPCdoB - BA. Pela
ordem.) - Crftica à inserção na pauta da Ordem do
Dia de projeto de lei oriundo do Senado Federal
relativo à proibição de coligações nas eleições
proporcionais. SoIicitaçAo à Presidência de
constituição de Comissão Especial da Casa para
exame da proposta de reforma politica ..

SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela
ordem.) - Apoio a projeto de implantação de
usina termoelétrica a carvão no Município de
Criciúma, Estado de Santa Catarina .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP) 
Questionamento sobre admissibilidade, pela

Velculos AuIomotores de VIaS Terrestres - DPVAT à Comissão de Constituição e Justiça e de RedaçAo,
cobertura de danos materiais. Críticas ao setor ele de proposta sobre criaçao de contribuiçIo
00ITU1icaçA0 social do Governo Fernando Henrique provisória para servidores inativos. Protesto contra
cardoso. Exemplo de realizações do Governo a ida de técnicos do Ministério da Previdência
Federal não divulgadas. Conveniência de Social ao exterior para dar explicaç6es sobre a
regionalizaçAo das propagandas governamentais.. 53695 reforma previdenciária brasileira a organismos

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela estrangeiros .

ordem.) - Visita do orador a microempresários do WALTER PINHEIRO (PT - BA - Pela
Municlpio de Ouro Preto do Oeste, Estado de ordem) - SoIicitaçAo à Presidência ele encerramento
RondOnia. Obstáculo imposto pelo Banco do dos trabalhos das Comissões e inicio da Ordem
Brasil para financiamento do setor. 53700 do Dia .

RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela PRESIDENTE (Enio Bacci) - Resposta ao
ordem.) - Agravamento do déficit público Deputado walter Pinheiro .
brasileiro em conseqüência da prática de
corrupçAo na administraçAo da coisa pública.
Apoio às investigações empreendidas pelos
Promotores Cláudio Esteves e Bruno Galatti
acerca de irregularidades praticadas na
Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do
Paraná. 53701

MARCIO BITIAR (PPS - AC - Pela
ordem.) - Apresentação de projeto de lei para
aperfeiçoamento do instituto da fiança e das
relac;6es contratuais no País. 53702

CARLOS SANTANA (PT- RJ. Pela ordem.)
- Protesto contra política de arrocho salarial
imposta aos trabalhadores brasileiros. Apoio ao
Dia Nacional de Paralisação e Protesto em
Defesa do Emprego e do Brasil - 10 de
novembro. 53703
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53719

53719

53720

53720

53736

53736

53736

53736

53729

53733

53731

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados AVENZOAR
ARRUDA, JOVAIR ARANTES, FERNANDO
CORUJA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do substitutivo adotado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
ressalvados os destaques ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XER~Z, ROBERTO ARGENTA
MARCOS DE JESUS, EDUARDO CAMPOS:
FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO, ARLINDO
CHINAGLlA, NELSON PROENÇA, VICENTE
CAROPRESO, INOC~NCIO OLIVEIRA, ELTON
ROHNELT, CELSO GIGLlO; .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do substitutivo ..

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) -
Pedido de verificação de votação .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimento
da solicitação do Deputado Walter Pinheiro..........

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
WALTER PINHEIRO, DJALMA PAES, VICENTE
CAROPRESO, CABO JÚLIO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, INÁCIO ARRUDA, CABO JÚLIO,
WALTER PINHEIRO, VICENTE CAROPRESO....

Encerramento da discussã9. 53721

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) 
Apresentação de requerimento para inversão da
pauta...................................................................... 53721

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Walter Pinheiro................................. 53721

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de encerramento dos
trabalhos nas Comissões. Garantia ao orador,
pela Mesa Diretora, do direito de discussão de
destaque na Comissão Especial da Reforma do
Poder Judiciário ao término da Ordem do Dia. ..... 53721

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 53721

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de existência de emendas ao projeto. 53721

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o
Sr. Deputado JOVAIR ARANTES................. 53728

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado PAULO MAGALHÃES. 53728

53720

53719

53720

de programa para atendimento aos cem
municípios baianos mais pobres. 53712

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem.) - Protesto contra inserção no parecer
apresentado pela Relatora da proposta de
reforma do Poder Judiciário, pelos Parlamentares
governistas, de dispositivos deformadores da
atividade judicial no Brasil. 53713

VI - Ordem do Dia
WALTER PINHEIRO (Pela ordem) 

Solicitação à Presidência de encerramento dos
trabalhos nas Comissões. 53718

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Walter Pinheiro................................. 53718

JOSÉ GENOINO (Como Líder) - Motivo da
declaração, pelo Partido dos Trabalhadores, de
obstrução dos trabalhos na Comissão Especial
da Reforma do Poder Judiciário. Disposição do
partido de retomada das negociações sobre o
tema....................................................................... 53718

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio,
pela Presidência, de convocação de reunião dos
Líderes para estabelecimento de consenso em
torno da apreciação da reforma do Poder
Judiciário .

ALDO REBELO (Como Líder) - Aplauso ao
Presidente Michel Temer e aos Líderes partidários
pela retirada de pauta do requerimento de urgência
do projeto de lei proibitivo de coligações nas
eleições proporcionais .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
da pauta da Ordem do Dia pela Presidência, de
ofício, de requerimentos de urgência para
apreciação dos Projetos de Lei nlls 1.288 e
1.562, de 1999 .

PRESIDENTE (Michel Temer)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei nlI 4.811-B, de 1998, sobre o re-
gime de emprego público do pessoal da
Adminístração Federal direta, autárquica e·
fundacional .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votaçãq
de requerimento para encerramento da .
discussão do Projeto de Lei nll. 4.811-A, de 1998..

Usaram da palavra para orientação das,
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XER~Z, ALDO REBELO, CELSO
GIGLlO, ARNALDO FARIA DE sÁ, WALTER
PINHEIRO, NELSON PROENÇA, SAULO
PEDROSA, INOC~NCIO OLIVEIRA, LUIZ
CARLOS HAULY .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento. .. .



53756

53755

53756

53754

53754

53754

53754

53753

53753

53753

53752

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
rejeição da Emenda nIl7 ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda
de Plenário nO 5 .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EULER MORAiS.... 53755

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
WANDERVAL, MIRIAM REID, FERNANDO
GONÇALVES, REGIS CAVALCANTE, ARY KARA,
JOSÉ ANTONIO, PROFESSOR LUIZINHO, NEL-
SON PROENÇA, JUTAHY JUNIOR, INOCI:NCIO
OLIVEIRA .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado AVENZOAR ARRUDA....

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, BISPO WANDERVAL,
JOSÉ ANTONIO, MIRIAM REID, CELSO
GIGLlO .

JOVAIR ARANTES (Pela ordem) 
Indagação à Presidência sobre a' matéria em
votação .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Jovair Arantes .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PROFES
SOR LUIZINHO, NELSON PROENÇA, AÉCIO
NEVES, REGIS CAVALCANTE, INOCI:NCIO
OLIVEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
rejeição da Emenda nll. 2 ..

PRESIDENTE (Michel Temer)
Requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda de Plenário nll 7.. ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado EDUARDO CAMPOS.....

53751

53751

53751

53751

53751

53751

53749

53750

53749

53748

53748

Usou da palavra .para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado INOCI:NCIO
OLIVEIRA. 53751

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados IGOR
AVELlNO, RICARTE DE FREITAS........................ 53748

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

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CELSO
GIGLlO, JOSÉ ANTONIO, WALTER PINHEIRO,
NELSON PROENÇA, AÉCIO NEVES, INOCI:NCIO
OLIVEIRA, MIRIAM REID ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
das Emendas de Plenário de nos 1 a 7 e 9, com
parecer contrário, ressalvados os destaques........

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCI:NCIO OLIVEIRA, ROBERTO ARGENTA,
AÉCIO NEVES, JOSÉ ANTONIO, CELSO GIGLlO,
\t'\ALTER PINHEIRO, NELSON PROENÇA, MIRIAM
REID ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
das emendas .

PRESIDENTE (Mid1eI Temer? - Requerimento
para votação em globo dos destaques simples....

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCI:NCIO OLIVEIRA, WALTER PiNHEIRO......

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento .

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. DeputadosDANILO DE
CASTRO, HÉLIO COSTA, FRANCISCO GARCIA,
ROMMEL FEIJÓ, ALCIONEATHAYDE, ANA
CATARINA ..
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Usou da palavra pela ordem o Sr. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
Deputado DARClslO PERONDI. 53737 rejeição dos destaque simples. 53751

PRESIDENTE (Mid1eI Temer? - Encerramento Usou da palavra pela ordem, para registro
da votação. 53737 de voto, o Sr. Deputado MARÇAL FILHO. 53752

Aprovação do substitutivo. 53737 PRESIDENTE (Michel Temer)

Declaração de prejudicialidade do projeto Requerimento de Destaque f~ra li.Votação em
original e das emendas a ele apresentadas. 53737 Separado da Emenda de Plenarlo n 2. 53752

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Usaram da palavra pela ordem, para registro
da Emenda de Plenário nll 8, com parecer de voto, os Srs. Deputados CLAUDIO CAJADO,
favorável. 53748 NELSON OTOCH, ÁTILA LINS, POMPEO DE

MATTOS, BONIFÁCIO DE ANDRADA, JOSÉ
CHAVES, CHIQUINHO FEITOSA. 53752
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Usou da palavra para encaminhamento da PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
votaçAo o Sr. Deputado AVENZOAR ARRUDA. ... 53756 em segundo tumo, da Proposta de Emenda à

PRESIDENTE (Michel Temer) _ VotaçIo e Constituição na 82-C, de 1995. sobre alteração

rejeição da Emenda na 5. 53757 dos
C

stitui~rt~~ 34
F
,ed35, 1156d' 1

A
60t , d

167 D~ 19~.-Ada
on .....0 era e o o as Isposl......es

PRESIDENTE (MichelT~ - Requerimento Constitucionais Transitórias, para garantia de
de destaque para votaçAo em separado da recursos mlnimos para financiamento das ações
Emenda de Plenério na 6. 53757 e serviços públicos de saúde. conforme redação

Usaram da palavra para orientaçIo das do vencido elaborada pela Comissao Especial. .... 53761

respect.- I:BIC8dBB 08 Srs. DepEdos WESSA Usou da palavra para discussão da matéria
GRAZ2.IOTt4, caso GIGUO, REGIS CAw.awTE. o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 53761

0DEl.M0 LE.I.O, MR6M RED, VIN..~ PN ERO, JOsi: L1NHARES (Pela ordem) _
N3.SON PROENÇA. VICENTE CAROPRESO, Solicitação aos Deputados de retirada das
NOCê«X> ClL.JVERA. 53757 inscrições para encaminhamento da votação da

PRESIDENTE (Michel Temer) - VotaçIo e matéria. 53762
.rejeiçAo da Emenda na 6. 53758 PRESIDENTE (Michel Temer)

PRESIDENTE (MichelT~ - Requerimento Encerramento da discussao. . 53762

de destaque pa~ votaçAo em separado da ARNALDO FARIA DE sA (Pela ordem) -
Emenda de Plenéno na 3. 53758 Desistência da insaição para encaminhamento

Usou da palavra pela ordem, para registro da votação. 53762

de voto, o Sr. Deputado ARY KARA. .•..........•......•. 53758 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra para encaminhamento da respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
votaçAo o Sr. Deputado PROFESSOR CALDAS, PalRO B.JC:B«>, JAtORA FEGJ-W..J,
LUIZINHO. 53758 t.RMt RED, .J:JSÉ. LNiARES, caso GIGlJO,

. t-EtftQlE FQo.lTANA, JORGE AL.BERTO, RAF,6B,.
Usaram da palavra para orientaçIo das GUERRA, ~ 0lJVEIRA, DARCISIo

=:-r~~~~~~S:~M~~= PERONl,ROOERIOARGENTA 53764

REIO, CELSO GIGLlO. EDMAR MOREIRA, PRO- Usou da palavra pela ordem, para registro
.FeSSOR LUIZINHO Na.soN PROENÇA, de voto, a Sra. Deputada VANESSA
VICENTE CAROPRESÓ,I~IO OlIVEIRA 53759 GRAZZIOTIN. 53765

PRESIDENTE (Michel Temer) _ VotaçIo e JOsi: GENOINO (Pela ordem) - Registro
rejeição da Emenda na 3. 53780 ~~~o. ConvocaçAo da bancada do Partido dos

T._lhadores para reunião no Espaço Cultural
VotaçAo e aprovação da redaçIo final......... 53780 da Casa. 53765

Feder:i~~~.i~.~.~.~~...~~ ..~~ ..~...~ \53780 regiS~s:~ot:.ao:a~:~ao:~~~d~R~~~
Usaram da palavra pela ordem, para AFONSO, NILSON MOURÃO, LÚCIA VÂNIA. ..... 53766

registro de voto, os Srs. Deputados JOSé PRESIDENTE (Michel Temer)
CARLOS VIEIRA, RODRIGO MAIA. .•............•...... 53780 Informação ao Plenário sobre a pauta da sessão

PRESIDENTE (Michel Temer) _ ProrrogaçIo extraordinéria. Retirada de oficio, pela
da sessIo por uma hora. .........................•.............. 53761 Presidência, do Projeto de Lei na 1.617-8, de

1999, sobre aiaçAo da Agência Nacional de
PRESIDENTE (Michel Temer) - Dlacus81o, Aguas - ANA, da pauta da sessão extraordinária. 537613

em turno único, do Projeto de Lei na 934-A, de
1999, sobre anistia de multas aplicadas pela Usou da palavra pela ordem, para registro
Justiça Eleitoral em 1998. 53761 de voto, o Sr. Deputado GERMANO RIGOnO. 53766

JOS~ CARLOS VIEIRA (Pela ordem) -
PRESIDENTE (Michel Temer) - VotaçIo e Regozijo com a votação da Proposta de Emenda

aprovaçAo de requerimento para retirada de à ConItituiçAo na 82-8. de 1995, sobre
pauta do Projeto de Lei na 934, de 1999. .............• 53761 vinc;ulaçlo de recursos à saúde. .. 53766

Inclusão da mEiéria na seaaIo extraordinária Usaram da palavra pela ordem, para registro
da presente data.................................................... 53761 de voto, os Srs. Deputados ALCESTE ALMEIDA,

Usoú da palavra pela ordem, para registro MARCUS VICENTE, JOÃO MENDES, MARIA
de vo.to, o Sr. Deputado SARAIVA FELIPE. 53761 ELVIRA - -.... 53766.



53854

53852

53852

53781

Usou da palavra pela ordem, para registro
de vot6; o Sr. Deputado ALEX CANZIANI. 53852

Vsaram . da palavra para discussão da
lTIatéria os Srs. Deputados DR. ROSINHA,
MARCONDES GADELHA. 53852

Wsouda palavra pela ordem, para registro
devoto, o Sr. Deputado DINO FERNANDES........ 53853

Usaram -da palavra para discussão da
rriàtéria os Srs. Deputados AVENZOAR
ARRUDA, SAULO PEDROSA, SÉRGIO
NOVAIS , ..

VII - Encerramento

3 - ATA DA 211i1 SESSÃO, DA cÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA,
DA 1i1 sESSÃo LEGISLAllVA ORDINÁRIA, DA 51i1

LEGISLATURA, EM 10 DE NOVEMBRO DE 1999

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da
sessão anterior

11I - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10-11-99

IV - Ordem do Dia

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PEDRO
CORR~A, AIRTON CASCAVEL. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nll 934-A, de
1999, sobre anistia de multas aplicadas pela
Justiça Eleitoral em 1998 ..

Apresentação de proposições: RONALDO
VASCONCELLOS, MARÇAL FILHO E OUTROS,
PAULO PAIM, RUBENS BUENO, VALDIR
GANZER, LUIZA ERUNDINA E OUTROS,
RICARDO IZAR, FERNANDO GQNÇALVES, ENIO
BACCI, FREIRE JÚNIOR E OUTROS, GERALDO
MAGELA E OUTROS, CONFÚCIO MOURA, NEL
SON MARCHEZAN, WELlNTON FAGUNDES,
WELlNTON FAGUNDES E OUTROS, NELSON
PELLEGRINO, LUIZ BITIENCOURT, MAX
ROSENMANN, REGINALDO GERMANO, JORGE
TADEU MUDALEN, LUIZA ERUNDINA, EDUARDO
CAMPOS, AIRTON DlPP, MEDEIROS E OUTROS,
LUIZ RIBEIRO, PEDRO CELSO, FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, ALBERTO MOURÃO,
JOÃO CALDAS, L1NCOLN PORTELA, VALDIR
GANZER, PAULO FEIJÓ, PAUDERNEY AVELlNO,
CUNHA BUENO, RICARDO BERZOINI, GERALDO
MAGELA, RODRIGO MAIA E OUTROS,
RODRIGO MAIA, FREIRE JÚNIOR. ..
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RAFAEL GUERRA (Pela ordem) 
Solicitação aos Deputados do PSDB de
comparecimento ao plenário .

JORGE ALBERTO (Pela ordem) 
Solicitação aos Deputados do PMDB de
comparecimento ao plenário ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALDO REBELO .

EDUARDO JORGE (Pela ordem) 
Importância de acompanhamento, pelas entidades
da área de saúde, da tramitação da Proposta de
Emenda à Constituição nll 82-B, de 1999, no
Senado Federal. .

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

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação .

Aprovação, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nll 82-B, de
1995 .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da emenda de redação .

Usou da palavra o Sr. Deputado
URSICINO QUEIROZ, Relator da matéria .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Indagação à Presidência sobre retomo da Proposta
de Emenda à Constituição nll 82-B, de 1995, à
Comissão Especial, em face da existência de
emenda de redação ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda de redação ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Registro de voto contrário à emenda de redação.

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal ......

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ODILlO BALBINOTII.. ....

ARLINDO CHINAGLlA (Pela ordem) 
Suspensão, pela Justiça Federal, de empréstimo
concedido pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
à empresa norte-americana AES para compra de
estatal de energia elétrica no Estado de São
Paulo .
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INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Usou da palavra pela ordem, para registro
Solicitação à Presidência de dispensa do de voto, o Sr. Deputado SALATIEL CARVALHO... 53781
encaminhamento da emenda de redação à
Comissão Especial. .. 53767
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JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Solicitação c) Exoneração: Alberto Nascimento
à Presidência para não-votação do Projeto de Lei Dourado, Alexandre Faad, Ana Cláudia do
nlI934, de 1999...................................................... 53855 Carmo, Jakeline Rangel, Jorge Fernandes de

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerramento Souza, Marcos César de Farias Mognatti. 53862

da discussão. .. 53855 d) Nomeação - Tornar sem efeito: Renato
INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) _ Noberto de Souza, Valdir João Ventura................. 53863

Apresentação de requerimento para adiamento e) Nomeação: Adriano Faria Alves,
da votação do projeto. Conveniência de Jakeline Rangel, Jãnio Oliveira Coutinho, José
convocação do Colégio de Lideres para Carlos Tobias Sobrinho, José Ronaldo Botelho
discussão da matéria. 53856 Frota, Luís Ribeiro da Costa Júnior, Maria de

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Convocação Lurdes Ventura, Maria José Mendes da Silva,
de reunião do Colégio de Líderes para o dia 16 de Ri~a Cássia. Gon?~lve~ ~e Melo: Sebastião
novembro, às 15h, para apreciação da matéria....... 53856 Enberto MUniz, Valena Silveira Ferreira. 53863

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e . f) ~~signação: Antônio Lui~ ~e Siq~eira,
aprovação do requerimento para adiamento da LUIZ FlavIo de Menezes, MarCia Milagre
votação do projeto. 53856 Guimarães, Valfredo Viegas do Valle. 53865

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Discussão, . .5 - POR~ARIAS nO'" 62 e 63, ~e 1999, da
em turno único, do Projeto de Lei nO 88-A, de Pnr:nelra Secretana, referentes a credenaamentos de
1999, sobre o serviço auxiliar e voluntário nas entidades de classe '" 53866
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros COMISSOES
Militares ~...................... 53856 6 - ATAS DAS COMISSÕES

Usaram da palavra pela ordem, para a) Comissão de Constituição e Justiça e de
registro de voto, os Srs. Deputados AGNALDO Redação, 6f3ll Reunião (Ordinária), em 10-11-99
MUNIZ, LUIZ PIAUHYLlNO, ARNON BEZERRA.. 53856 e 1A Reunião (Extraordinária), em 10-11-99. 53866

Usou da palavra para proferir parecer ao b) Comissão de Fiscalização Financeira e
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho, Controle, 22A Reunião (Ordinária), em 10-11-99... 53870
de Administração e Serviço Público, o Sr. c) Comissão Especial destinada a proferir
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 53856 parecer à PEC nll627-A/98 e à nll482197, apensada

Usou da palavra pela ordem, para registro (municípios), * 11A Reunião, em 10-11-99. 53871
de voto, o Sr. Deputado PAULO LIMA............... .... 53858 d) Comissão Especial destinada a proferir

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Determinação parecer à PRC nll. 85-A/99 (FEF), *5A Reunião,
de publicação dos substitutivos apresentados pelós em 10-11-99........................................................... 53872

Relatores designados pela Mesa Díretora em e) Comissão Especial destinada a proferir
substituição à Comissão de Trabalho, de parecer ao PL nll 1.615/99 (Agência Nacional de
Administração e Servíço Público, e à Comissão Transportes), 1A Reunião (Instalação e Eleição do
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Presidente e dos Vice-Presidentes), em 10-11-99. .. 53883
Inclusão do' Pr?je~o de Lei nll. 88-A, de 199.9, *Atas com notas taquigráficas
com os. S~bStltUtIVOS, na pauta da _sess~o 7 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
extraordinária convocada para a manha do dia ) C
11 de novembro. 53860 C a. omissão

f
de Ciência e Tecnologia,

omunlcação e In ormática, nll. 32 em 10-11-99. 53884
Retirada de ofício, pela Presidência, do Projeto '. .. _. .

de Lei nll88-A, de 1999; e da Proposta de Emenda à b) Comlssao de Flscahzaçao Financeira e
Constituição nll7-B, de 1999, constante na pauta da Controle, nll.12, em 10-11-99................................. 53885

presente sessão extraordinária. 53860 c) Comissão de Seguridade Social e
V _ Encerramento Família, nll. 21, em 10-11-99. 53885

4 - ATOS DO PRESIDENTE d) Comissão Especial destinada a proferir
a) Apostila: Aloysio Gomes da Silva, parecer ao PL nll. 1.615/99, nll. 1, em 10-11-99. ..... 53885

Maria José Moreira da Rocha. 53861 8 - MESA

b) Exoneração - Tornar sem efeito _ 9 - LíDERES E VICE-LíDERES.
Angela Silva Pereira.. . 53862 10 - DEPUTADOS EM EXERCICIO

11 - COMISSÕES
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Ata da 2098 Sessão Solene, Matutina,
em 10 de novembro de 1999

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Evilásio Farias, § 2J do art. 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
As 10 horas e 27 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA
O SR. DUILIO PISANESCHI, servindo como 211.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. EDINHO ARAÚJO, servindo como 111.
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL, nos seguintes termos:

OFfclO Nº 1.789-L-PFU99

Brasllia, 10 de novembro de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de Vossa Excelência,

indico os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que integrarão a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nll. 602, de 1998, do Senado Federal,
que "Altera parágrafos do art. 143 a Constituição Fed
eral" - Serviço civil obrigatório.

Efetivos

Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
Deputado LUIZ BARBOSA
Deputado LUIZ MOREIRA
Deputado MEDEIROS
Deputada NICE LOBÃO

Deputado RAIMUNDO SANTOS
Deputado URSICINO QUEIROZ
Suplentes
Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
Deputado CIRO NOGUEIRA
Deputado FRANCISCO GARCIA
Deputado PEDRO BITTENCOURT
Deputado PEDRO FERNANDES
Deputado ROBERTO PESSOA
Deputado ROBSON TUMA
Atenciosamente, Deputado Inocêncio

Oliveira, Llder do PFL.
Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do

PSDB, nos seguintes termos:

OFfclO PSDB/I/Nº 1.457/99

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Chico da

Princesa, como membro suplente para integrar a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nll. 1.615, de 1999, que "Dispõe sobre a
criação da Agência Nacional de Transportes, do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Trasportes, reestrutura o Setor Federal de Transporte".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.

Defiro.
Em 10-11-99. - Michel Temer,

Presidente.

OFfclO PSDBII/Nº 1.459/99
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Paulo

Feijó, como membro titular, para integrar a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei
nll. 1.615, de 1999, que "Dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Transportes, do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura
o Setor Federal de Transportes", em substituição ao
Deputado Aloizio Santos, passando este para a
condição de suplente.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.

Defiro.
Em 10-11-99. - Michel Temer, Presidente.



Defiro.
Em 10-11-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado José Genoíno, Líder do
PT, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência a substituição da
Deputada Zulaiê Cobra pelo Deputado Coronel Gar
cia, como suplente, na Comissão Parlamentar de
Inquérito "Destinada a investigar o avanço e a
impunidade do narcotráfico".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Uder do PSDB.
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Do Sr. Deputado Saulo Pedrosa, VICe-Presidente Do Sr. Deputado Luiz Piauhylino, Presidente
do PSDB, nos seguintes termos: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
OFIcIO PSDB/I/Nº- 1.456/99 e Infonnãtica, nos seguintes tennos:

OFIcIO CCTCI-P/351/99

Brasflia, 20 de outubro de 1999.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em

cumprimento ao disposto no art. 58, do Regimento
Interno, a apreciação por este Órgão Técnico do
Projeto de Lei n.ll 1.107, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Atenciosamente, Deputado Luiz Piauhylino,
Presidente.

OFIcIO CCTCI - P/352/99

OFIcIO Nº- 643/PT

Brasília, 8 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar o Deputado Márcio Matos (PT - PR),
para integrar, como suplente, a Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar o avanço e a
impunidade do narcotráfico.

Atenciosamente, - Deputado José Genoíno,
Uder do PT.

Defiro.
Em 10-11-99. - Michel Temer,

Presidente.

OFICIO Nº- 654/PT

Brasília, 10 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a -Vossa
Excelência a fim de indicar os Deputados Marcelo
Déda (PT/SE), Antonio Carlos Biscaia (PT/RJ),
Fernando Marroni (PT/RS), e Geraldo Magela
(PT/DF), como titulares, para integrarem a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n2 137-A, de
1999, que "Estabelece limite para remuneração,
subsídio, provento ou pensão, aplicável aos três
Poderes Públicos e ao Ministério Público",

Atenciosamente, Deputado José Genoíno,
Líder do PT.

Brasflia, 20 de'outubro de 1999.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico do Projeto de Lei
n.ll 550, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Atenciosamente, Deputado Luiz Piauhylino,
Presidente.

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

OFICIO Nº 901-P/99 - CCJR

Brasília, 6 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

do art. 58 do Regimento Intemo, a apreciação por este
Órgão Técnico, neta data, dos Projetos de Lei nUs 420/99
e 960/99 e 1.046/99, apensados.

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

Cordialmente, Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OFICIO NQ 976-P/99 - CCJR

Brasflia, 27 de outubro de 1999.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as

providências regimentais cabíveis, o Projeto de
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Decreto Legislativo nA 189/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 26 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OFICIO Nº 986-P/99 - CCJR

Brasilia, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as

providências. regimentais cabrveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nA 144/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 26 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OFICIO Nº 987-P/99 - CCJR

BrasrJia, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as

providências regimentais cabrveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nA 190/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 26 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José carlos Aleluia, Presidente.

OFICIO N!2 988-P/99 - CCJR

Brasllia, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as

providências regimentais cabrveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nA 211/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 26 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José carlos Aleluia, Presidente.

OFICIO N!2 991-P/99 - CCJR

Brasllia, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as

providências regimentais cabrveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nA 251/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 26 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo. para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OFICIO N!2 993-P/99 - CCJR

Brasilia, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as

providências regimentais cabrveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nA 258/99, apreci~do por este
Órgão Técnico em 26 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente. .

OFICIO N!2 994-P/99 - CCJR

Bras[lia, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabrveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nA 260/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 26 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OFICIO N!2 998-P/99 - CCJR

BrasHia, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabrveis, o Projeto de
Decreto Legislativo n!2 287/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 26 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

Do Sr. Deputado Aloizio Nunes Ferreira,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, nos seguintes termos:

OFlcIO-PRES. Nº 217/99

Brasllia, 19 de agosto de 1999

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art 58 do Regimento

In1emo, comunico a Vossa Excelência a apreciaçao do
Projeto de Lei n" 4.344198, por este Órgão Técnioo.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Respeitosamente, Deputado Aloizio
Mercadante, Presidente.
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AloizioDeputado

OFlcIO-PRES. N2 230/99

Brasilia, 25 de agosto de 1999

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

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei nll. 555/99, por este
Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Respeitosamente,
Mercadante, Presidente.

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

OFICIO NlI. P-402/99

Brasília, 19 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em

cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento
Interno, que a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto aprovou, com emenda o Projeto de Lei nll.
4.857/98, do Senado Federal (PLS nll. 131/96), que
"dispõe sobre a Ungua Brasileira de Sinais e dá
outras providências", e rejeitou o Projeto de Lei nll

657/99, apensado, para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Anteciosamente, - Deputada Maria Elvira,
Presidente.

OFICIO NR P-405/99

Brasília, 19 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em

cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento
Interno, que a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto aprovou, com emenda, o Projeto de Lei nll

3.730/97, da SrA Esther Grossi, que "acrescenta
dispositivo ao artigo 77 da Lei nll. 9.394/96", para
publicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira,
Presidente.

OFICIO N2 P-406/99

Brasília, 19 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, que a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto aprovou
o Projeto de Lei nll 3.984/97, da Sfl Esther Grossi,

Aloizio

Aloizlo

Deputado

Deputado

OFlcIO-PRES. N2 218/99

Brasflia, 19 de agosto de 1999

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei nll. 1.471-A/96, por este
Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Respeitosamente,
Mercadante, Presidente.

OFlcIO-PRES. NR 219/99

Brasília, 19 de agosto de 1999

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

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei nll. 4.184/98, por este
Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Respeitosamente,
Mercadante, Presidente.

OFlcIO-PRES. NR 220/99

Brasflia, 19 de agosto de 1999

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

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei nll. 4.821/98, por este
Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Respeitosamente, - Deputado AIoIzio Mercadante,
Presidente.

OFlcIO-PRES. N2 221/99

Brasflia, 19 de agosto de 1999

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

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei nll. 706/99, por este
Órgão Técnico..

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido...

RespeitosalllEillte.-- .Deputado Aloizio Mereadante,
Presidente.



IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, senhoras e senhores, esta é uma
sessão solene de homenagem ao 3011 aniversário de
fundação da TV Cultura de São Paulo, cujo autor é o
nobre Deputado Evilásio Farias.

Para dar início aos trabalhos, convido para
compor a Mesa o prezado amigo Dr. Jorge da Cunha
Lima, Presidente da TV Cultura de São Paulo e
Presidente da Fundação Padre Anchieta; o Sr. Marco
AntOnio Coelho Filho, Diretor do Departamento de

Brasília, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.ll em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nI1 712/99.

Solicito a V. Ex.ll autorizar a publicação do
referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à
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que "acrescenta parágrafo único ao art. 62 da Lei nl1 Jornalismo; e o Dr. Manoel Luiz Luciano Vieira,
9.394/96" e rejeitou o PL nl1 773/99, apensado, para Superintendente da Fundação Padre Anchieta.
publicação da referida proposição e do parecer a ela O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos,
oferecido. inicialmente, assistir a um vídeo que retrata as

Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira, atividades da TV Cultura de São Paulo.
Presidente. (Exibição de vídeo.)

Da sra Deputada Veda Crusius, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
seguintes termos: integrantes da Fundação Padre Anchieta, da TV

Cultura, Srs. Parlamentares, como salientei, esta é
OFfclO NQ P-325/99 uma sessão solene requerida pelo nobre Deputado

Brasília, 20 de outubro de 1999 Evilásio Farias, para homenagear o 3011 aniversário
Senhor Presidente, de fundação da TV Cultura de São Paulo.

Comunico a V. Ex.ll em cumprimento ao disposto Antes de passar a palavra ao autor do
no art. 58, do Regimento Interno, que esta Comissão requerimento, quero, em nome da Mesa Diretora,
opinou, unanimemente, pela não implicação da felicitar São Paulo por contar com uma televisão do
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da nível e do porte da TV Cultura.
despesa públicas, não cabendo pronunciamento O breve vídeo a que assistimos, nobre
quanto a adequação financeira e orçamentária e, no Presidente Jorge da Cunha Lima, revela que a TV
mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nll Cultura cuida de todos os assuntos: dos esportes,
1.854-A/96, do Sr. Paulo Rocha. das artes, da música, da política, da cultura em geral.

Cordiais Saudações, Deputada Veda Crusius, Sem embargo de, no seu início - digamos assim
Presidente. -, ter tido uma significação oficial, o fato é que a TV

Do Senhor Deputado Antonio Carlos Cultura sempre foi um espaço aberto para os grandes
Pannunzio, Presidente da Comissão de Relações debates nacionais. Não houve momento, ao longo
Exteriores e de Defesa Nacional, nos seguintes desses trinta anos, em que se acusasse a TV Cultura
termos: de uma eventual parcialidade em função desta ou
OFfclO CREDN/P-151/99 daquela ideologia, desta ou daquela corrente política,

desta ou daquela corrente partidária.

De modo que a TV Cultura, ao comemorar os
seus 30 anos, compatibiliza-se exatamente com o
tempo que estamos vivendo, que são tempos
democráticos, tempos de participação, tempos de
diálogo, tempos de conjugação de esforços, tempos
de conciliação, tempos em que todos podem
colaborar para o desenvolvimento do nosso País.

Portanto, Dr. Jorge Cunha Lima, é com grande
alegria que esta Presidência saúda V. Sa. e todos os
integrantes da TV Cultura, bem como cumprimenta,
mais uma vez, o Estado de São Paulo por contar com
esse meio de comunicação, na convicção mais
absoluta de que a TV Cultura, embora com 30 anos,
está afinadíssima com os tempos atuais, que, repito,
são tempos .de democracia, num país em que,
histórica e constitucionalmente, o povo se habituou a
ciclos de democracia e de autoritarismo. Basta
examinarmos a história brasileira desde 1891, data
da primeira Constituição republicana, para verificarmos
que tivemos cerca de trinta anos de democracia e
cerca de trinta anos de autoritarismo. E o que agora
almejamos - j<.í que estamos vivendo, praticamente,
no vigésimo ano, o ressurgimento democrático no
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PaIs - é a manutençao indene, intacta e Integra da por funcionar onde primeiro se encontravam os
democracia no Brasil. Diários Associados. Tudo havia por ser feito: as obras

Ao saudar, portanto, a TV Cultura de SAo Paulo, frsicas, os projetos técnicos, a aquisiçao de
quero cumprimentar, exatamente, a sua linha diretiva, equipamentos, a instalaçao dos estúdios, a
que é a linha de enaltecimento do debate, muitas concepçao visual. Aparte isso, era preciso dar inicio
vezes do confronto, da controvérsia, que sAo tlpicas às contratações: engenheiros, técnicos, diretores,
da democracia, mas especialmente de preservaçao artistas, locutores, pessoal de cenografia e arte, além
do sistema participativo. de pedagogos e professores universitários,

Meus cumprimentos àTV Cultura de SAo Paulo. encarregados de preparar a programaçAo educativa
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo - os recursos humanos que dariam alma ao que

a palavra ao nobre Deputado Evilásio Farias, do PSB, sequer, até aquele momento, tinha corpo. Era um
autor do requerimento. S. Exa. disporá de dez tempo igualmente de se estabelecerem filosofias de
minutos na tribuna. trabalho, de se formularem conceitos, de se

O SR. EVILÁSIO FARIAS (BlocoJPSB _ SP. ajustarem paradigmas e de se discutirem caminhos.
Sem revisAo do orador.) - Sr. Presidente da Câmara O grande desafio, no entanto, residia em
dos Deputados, Deputado Michel Temer; Sr. conciliar as necessidades de mercado com as razoes
Presidente da FundaçAo Padre Anchieta e pelas quais estava sendo criada a emissora, objetivos
Presidente da TV Cultura, Dr. Jorge da Cunha Lima; aparentemente dispares - de um lado, o
Sr. Diretor do Departamento de Jornalismo da TV telespectador, cuja preferência significaria preciosos
Cultura, Dr. Marco AntOnio Coelho Filho; Sr. rndices de audiência; de outro, o caráter irrenunciável
Superintendente da Fundaçao Padre Anchieta, Dr. de veicular o experimental, dar oportunidade ao novo,
Manoel Luiz Luciano Vieira; Sras. e Srs. Deputados, o nAo transigir diante da SOlUça0 fácil. A ética, como
final da década de 60, no Pars, estava predestinado ao principio e fim, constitula premissa irrenunciável.
ocaso da polrtica como instrumento vital para o Ao cabo de dois anos de trabalho intenso,
exerclcio da Iibertlade. As forças da repressAo vencendo dia após dia as dificuldades iniciais e já
estancavam fria e impiedosamente todas as iniciativas contando com profissionais de gabarito inquestionável,
que pretendessem expressar os sentimentos pessoas que verdadeiramente formaram a primeira
populares. Vivia-se um tempo de privaçAo de direitos, escola de televisAo no Brasil, a TV Cultura está no ar.
tempo de medos e incertezas. Corre o mês de junho de 1969. Era o dia 15, quando

Por um desses inúmeros paradoxos que a se ouvem os discursos de inauguraçao, proferidos
história exibe sem explicar, a produçao intelectual e pelo entao Govemador Roberto de Abreu Sodré e
artlstica experimentava um instante de pujança, pelo Presidente da Fundaçao Padre Anchieta, José
criando um substancioso caldo de cultura que Bonifácio Coutinho Nogueira.
precisava ser escoado até o público, para depois No dia seguinte, dava-se inicio à programaçao
retomar sob a forma de novas idéias, esboçando um regular.
movimento pequeno, ainda, mas firme, de açao e A principio, eram apenas quatro horas diárias.
reação à ditadura. Como nunca, os segmentos Dentro delas, houve desde logo o espaço necessário
lúcidos da sociedade se inquietavam, sequiosos por ao desenvolvimento das atividades educativas. A
alternativas que pudessem representar nichos ao primeira aula que entrou no ar, em 16 de junho, foi de
obscurantismo reinante. Português, introduzindo uma linha pedagógica tao

Não era outro, Sr. Presidente, o clima em SAo estimulante quanto eficiente, em que o recurso audio-
Paulo, trinta anos atrás, sobretudo depois. que a visual adequado e moderno imprimia a diferença de
antiga TV Cultura, dos Diários Associados, teve sua tudo o mais conhecido, até ali, em termos de ensino
transmissAo encerrada. pela televisão. Outras disciplinas teriam também o

O projeto de uma nova TV Cultura, modema e seu espaço - Geografia, História, Ciências Humanas,
dinâmica, vinha assim ao encontro das expeêtativas Matemática, Inglês e Ciências Naturais -, com utilizaçao
gerais e se viabilizaria por meio da FundaçAO 'Padre de semelhantes recursos de aprendizagem.
Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TelevisAc:> -, Em conjunto com a Editora Abril, as aulas eram
que a precedeu, com dotaçao do Estado e autonomia depois complementadas com fasclculos vendidos
administrativa. nas bancas de jornais, passando a dispor de

Foi um principio diffcil. Muito antes de as caracterlsticas de multimldia, uma inovaçao para a
instalações definitivas ficarem prontas, aTV começou época.
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MerCê da seriedade das teleaulas, Sr.
Presidente, muitas Secretarias de EducaçAo logo
buscariam a parceria da TV Cultura. O maior êxito,
porém, foi, tempos mais tarde, verificar que, graças
aos cursos ministrados, cerca de 60 mil pessoas
conseguiram o diploma de madureza do antigo
ginasial.

A TV Cultura, nobres colegas, nao se restringia
és aulas. Na verdade, estava apta a realizar vllrios
outros programas, no campo das artes plllsticas, da
música, do cinema, do teatro, da notfcia, do esporte,
do entretenimento infanto-juvenil. Um de seus alvos
era justamente o público formado por crianças e
adolescentes. Quem nao se lembra, por exemplo, de
Vila Sésamo, que apaixonou e educou geraçOes?

A tudo que se fazia opunha-se, é certo, a
questao da censura, exercida com sanha incomum
por aqueles que se postavam como autênticos
algozes da cultura nacional. Mas a criatividade, a
técnica e a arte acabavam por se sobrepor à
mediocridade.

Hoje, infelizmente, tais requisitos, por si, nAo
vencem a concorrência dos programas que,
massificando o sexo, banalizando a miséria humana,
mitificando a violência, igualando vida e morte,
alienam, encurtam para sempre a infancia e
embrutecem a sociedade.

Essa, Sras. e Srs. Deputados, a televisAo
brasileira, a partir da década de ao. Esses, de modo
geral, com algumas exceçOes, os paradigmas
vergonhosos do subdesenvolvimento, da
colonizaçAo cultural, dominantes na direçAo das
grandes redes e que nAo encontram qualquer simili
tude no mundo civilizado. E, como para a avidez nAo
existe limite, estamos a braços com um cfrculo vicioso
terrfvel, em que a briga pela audiência tudo justifica e
nada restringe. O patrocinador, a seu tumo, nAo estll
disposto a concessoes em nome da qualidade, senAo
a veicular a sua marca. É de pensar, Sr. Presidente,
que tudo isso estll contido numa macroestratégia
redutora, no sentido de fossilizar o pensamento e
manipular a inteligência.

Esquecem todos que o povo também aprecia a
boa música, o bom espetáculo de dança, a entrevista
que ilustra, a notrcia que traz o mundo para dentro de
casa, a matéria que abre horizontes e por vezes dll
alento. Vrtima da ganância desmedida dos meios de
comunicaçAo, o telespectador tomou-se refém do
famigerado lbope e nAo se habilita, assim, a exercer a
crrtica, a atuar no plano polftico, tampouco, e
principalmente, a fazer a própria dialética.

A televisAo, nobres colegas, constitui um
instrumento social importante, a um só tempo, fator e
indicador de progresso. A forma saudllvel, obstinada,
mesmo, com que a TV Cultura persiste em seus
propósitos, jamais se afastando do modelo inicial de
coerência, respeito, ética, seriedade e humanizaçAo,
é uma esperança, em meio ao caos, de que ainda
seremos capazes de edificar uma sociedade melhor.
Sou por isso um admirador entusiasmado de suas
produç6es.

A mim, Sr. Presidente, muito me gratifica ter
trazido a esta Casa a idéia da homenagem à TV
Cultura de SAo Paulo e mais ainda vê-Ia acolhida com
o entusiasmo dos que sabem de SL:::' importancia
para o desenvolvimento social do Pars.

No mais, nobres colegas, é extremamente diffcil
citar todos aqueles profissionais que ajudaram a
realizar a televisAo pública brasileira, autênticos
pioneiros, homens e mulheres que colocaram ao
dispor da sociedade o talento, a criatividade, o querer,
a combatividade e o entusiasmo - para dizer pouco, é
vista dos recursos de certa forma modestos e dos
resultados absolutamente formidllveis. Injusto seria,
entretanto, deixar de lembrar nomes como o de wal
ter Jorge Durst, Carmem Prudente, Carlos Vergueiro,
Sérgio Viotti, Silvia Autuori, Sérgio Nogueira,
Reginaldo Leme, Arruda Neto, entre tantos outros.

Possam todos, cidadAos dignos, idealistas e
sinceros, receber os nossos enCOmios. Onde quer
que estejam, que lhes chegue a gratidAo do Brasil, no
aniversério de 30 anos da TV Cultura de Sâo Paulo,
essa entidade admirável, obra fundamental que
ajudaram a erguer.

Sr. Presidente, finalizando, quero fazer uma
reflexAo. Sabemos que o Brasil convive com vllrios
problemas, temos muitas, profundas e interminllveis
crises, mas a maior dela e da qual advém outras é a
crise cultural. Nâo vejo, neste Pafs, instituiçAo ou
instrumento melhor para aculturar o nosso povo do
que a TV Cultura de Sâo Paulo.

Parabenizo os diretores e todos os profissionais
que fazem a TV Cultura nAo apenas para eles, mas
para SAo Paulo e para o Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a

palavra, para falar pelo PFL, o nobre Deputado
Corauci Sobrinho.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL-- SP. Sem
revisAo do orador.) - Gostaria inicialmente de saudar
o Presidente desta Casa, que acaba de presidir os
trabalhos, Deputado Michel Temer; o Presidente que
agora assume os trabalhos, Deputado Evilllsio



O terceiro ponto que gostaria de destacar, como
homem do interior, Presidente Jorge da Cunha Lima,
é uma questao importante, talvez hoje menos
relembrada. A TV Cultura conseguiu a integraçAo do
Estado de Slto Paulo já no seu infcio. As televisOes
comerciais à época, as grandes redes, que nem eram
grandes ainda, nao tinham essa preocupaçlo de
integrar pequenos Municfpios às grandes
metrópoles. A TV Cultura e a Fundaçlo Padre
Anchieta já ingressaram nas nossas casas com essa
preocupaçao, mudando os hábitos e os costumes
para algo fundamental, ligado à cultura, ao
entretenimento, à educaçlto. entao, gostaria de
destacar esses três pontos. \

Como atestou o nosso Presidente Michel
Temer, o vfdeo muito rápido que nos foi mostrado é
uma prova evidente do que estou dizendo. Pudemos
ver, em um ou dois minutos, um pouquinho da história
da TV Cultura de sao Paulo.

Vimos, do mundo polrtico, imagens de Luiz
Inácio Lula da Silva, de Jênio da Silva Quadros; do
mundo artfstico, Chico Buarque, Caetano VeIoso,
Tom Jobim, Elis Regina, Milton Nascimento; e, da
área esportiva, pudemos relembrar a voz de Luis
Noriega, um dos pioneiros da TV Cultura de sao
Paulo.

Cumprimento, entao, a todos diretores e
funcionários, aqueles que, anonimamente, traba~m
para que essa imagem chegue és nossas casas,
desde o tempo do famoso "Gafanhoto·, aquele Onibus

53616 Quinta-feira 11 DIÁRIO DACÂMARADOSDEPUfADOS Novembro de 1999

Farias; os membros da Mesa: Dr. Jorge da Cunha aspectos, do Governo do Estado no sentido
Lima, Presidente da TV Cultura e também da orçamentário, financeiro, no sentido, multas vezes,
Fundaçao Padre Anchieta; Dr. Manoel Luiz Luciano da prOpria indicaçAo do seu Presidente, dos seus
Vieira, Superintendente da Fundaçao Padre conselheiros. Com certeza, muitas foram as vezes
Anchieta; e Dr. Marco AntOnio Coelho Filho, Diretor em que os governantes tentaram influir na
do Departamento de Jomalismo da TV Cultura de programaçAo, na linha jornalrstica da TV Cultura, mas
Slto Paulo; demais autoridades presentes e todos os aquela premissa inicial foi alcançada. Em todo esse
diretores, funcionários e aqueles que construlram a perfodo, acredito que essa foi a vitOria maior.
grandeza desse patrirnOnio do Estado de.Slto Paulo Outra conquista, que está ligada a esta, foi
representado pela FundaçAo Padre Anchieta e TV e como essa televislto manteve incólume seus
Rádio Cultura de Slto Paulo, estes àquela ligados. objetivos, considerando que a maioria das TV

Cumprimento o Deputado Evilásio Farias, que comerciais buscam o ibope - hoje medido minuto a
teve a feliz iniciativa de propor a esta Casa a minuto - a qualquer custo. UI está o comunicador
realizaçao desta solenidade que se traduz em um sendo informado se subiu dois pontos, se desceu tres
momento de refleXêo e de homenagem pelos 30 anos pontos... Como fugir dessa sanha, dessa busca
de luta e de trabalho da TV Cultura de Slto Paulo e da incessante do IBOPE a qualquer preço? A TV Cultura
Fundaçao Padre Anchieta. também conseguiu atravessar esse perfodo, e assim

Queira, entao, Sr. Presidente, nobre Deputado e continua a agir, fugindo a essa tentaçlo do êxito
companheiro Evilásio Farias, receber nossos momentaneo, ligado às pesquisas de opinilo. Isto é,
cumprimentos, do Partido da Frente Liberal, do nosso a TV Cultura manteve-se fiel aos seus postulados
L1der, Deputado Inocêncio Oliveira, e de todos os iniciais.
nossos Vice-LIderes.

Também relembro, como fez o nobre autor do
requerimento desta seS5Ao solene, que a FundaçAo
Padre Anchieta foi criada em 1967, no Govemo
Roberto de Abreu Sodré. Foi institufda e mantida pélo
Poder Público e nasceu para ter seu rumo
desvinculado das vontades polfticas dos sucessivos
governos estaduais. •

Enquanto falava o nobre Deputado Evilásio
Farias, eu, fazendo uma reflexlto - hoje como
Deputado e, ao longo desses 30 anos, como
telespectador da TV Cultura, a qual logo chegou a
minha cidade de Ribeirlto Preto -, pensei que um
dos maiores desafios da TV Cultura, no decorrer
desse perfodo, foi, sem dúvida, e deve continuar,
continuará sendo, cumprir essa premissa básica de
ter o seu rumo desvinculado das vontades polfticas
dos sucessivos governos estaduais, que à época
eram também ligados ao Poder Central.

Vivfarnos um tempo de autoritarismo quando ela
entrou no ar, em 15 de junho de 1969. Estávamos
apenas há um ano da efervescência do ano de 1968;
do movimento estudantil, da represslto. Entlto,
imagino que foi uma tarefa árdua manter um
posicionaménto de independência, de imparcialidade
em relaçlto aos vários governos estaduais e, à época,
também, ao prOprio Poder Central.

Esse desafio maior, nobre Presidente Jorge
Cunha Lima, hoje podemos atestar que foi vencido,
continua sendo vencido, porque é evidente que a
Fundação Padre Anchieta depende, em certos



Termino falando de algo que muito me
impressiona na TV Cultura. Refiro-me à luta quase
que obstinada pela memória do nosso Pais, o que
não se percebe em outras redes, até por questões
de objetivo e finalidade. Faço questão de registrar
isso. Quando assisto, quase que semanalmente, a
programas ligados a depoimentos de artistas - e
muitos já se foram -, alguns ainda em preto e
branco, vejo que uma grande parte da memória
nacional está lá na TV Cultura, na Fundação Pa
dre Anchieta.

Fugindo um pouco ao protocolo, Sr.
Presidente, quero dizer que outro dia fiquei feliz.
Lembro-me, quando Secretário dos Esportes e Tu
rismo do Estado de São Paulo, de que fui assistir a
um show, naquele Estado, do inesquecivel SrJvio
Caldas, nosso "caboclinho· querido. Pois bem,
quando ele ficou sabendo que eu estava ali, ele me
disse: "Secretário, eu sou dos poucos artistas que
ainda não consegui gravar o meu depoimento na
TV Cultura. E gostaria de fazê-lo".

No dia seguinte liguei para o então
Presidente, Roberto Muylaert. Depois não tive
mais noticia. Mais recentemente pude assistir a
um documentário de Silvio Caldas cantando,
falando de sua vida, da sua história, como vimos
agora Cartola, Inezita Barroso.

Sei que esse registro histórico não está
ligado apenas ao mundo artistico, está também
ligado aos esportes. Basta ver a programação aos
sábados à tarde, a memória do nosso futebol, do
nosso basquete, do nosso vôlei. Está ligado
também a programas que marcaram época, com
Chico Petrônio, com Agnaldo Rayol, que muitas
vezes são reprisados, para nosso encantamento.

De modo que quero pedir a Deus que con
tinue iluminando o caminho dos diretores e dos
funcionários da TV Cultura, para que mantenham
essa rede como está agora, como foi ao longo de sua
história: independente, imparcial, comprometida com
uma única nieta, que é a educação, a cultura, a
informação, o lazer, hoje não só do povo de São
Paulo, mas do povo brasileiro, porque a TV
Cultura chega a todos os pontos do nosso Pais.

Parabéns a todos e parabéns novamente ao
nosso Presidente Evilásio Farias pela feliz
iniciativa. Muito obrigado. (Palmas.)
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pintado de verde que andava pelos quatro cantos do Durante o discurso do Sr. Corauci
Estado levando e gerando imagens. Sobrinho, o Sr. Michel Temer, Presidente,

deixa a cadeira da presidencia, que é ocupada
pelo Sr. Evilásio Farias, § 2:º do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Clovis Volpi,
que falará em nome da bancada do PSDB.

O SR. CLOVIS VOLPI (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Exmo. Sr. Deputado Evilásio
Farias, autor desta sessão de homenagem ao 302

aniversário da fundação da TV Cultura de São Paulo,
que ora dirige os trabalhos; Dr. Jorge da Cunha Lima,
Presidente da TV Cultura de São Paulo e da
Fundação Padre Anchieta; Sr. Manoel Luiz Luciano
Vieira, Superintendente da Fundação Padre
Anchieta; Sr. Marco Antônio Coelho Filho, Diretor do
Departamento de Jornalismo da TV Cultura de São
Paulo; Sras. e Srs. Deputados,. é evidente a
preocupação da nossa sociedade com a indigência
que vem marcando grande parte da produção
televisiva brasileira. A inquietação por uma tevê de
qualidade dissemina~se. Aqui mesmo, nesta Casa,
repetem-se manifestações que a reclamam. ",
próprio circuito dos produtores e empresário;:: -. ~t::fT•.:.

é verdadeiro, comprovado no Encor'o La
tino-Americano sobre TV de Qualidade - a ..Nê que
Queremos, que reuniu, no inicio do último mês de
agosto, mais de trezentos profissionais c tevê e de
educação de vários paises.

~ forçoso reconhecer ser das mais legftimas ta.
preocupação. Se entendemos que educar é formar
valores, mentalidades e atitudes, somos obrigados a
reconhecer que grande parte dos programas
apresentados menos educam do que c·eseducam.
Não há como negar o freqoente menosprezo pelo art.
221 da nossa Constituição, que determina, como
principios a serem observados na produção e
programação das emissora de rádio e televisão, a
preferência pelas finalidades educati' as, artisticas,
culturais e informativas; a prc moção da cultura
nacional e regional, assim como o respeito aos
valores éticos e sociais da pessoa e da famflia. A con
tra-argumentação mais corrente às reclamações de
mais qualidade e conteúdo pedagógico e cultural
para os programas é a de que, assim procedendo,
estar-se-ia tornando-os desinteressantes; que
deixariam de atrair o grande público.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, a TV Cultura de
São Paulo, cujo 302 ano de fundação esta Casa
comemora com a presente sessão de homenagem,
desmente ambas. Não se justifica, de maneira
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alguma, a crença tão corriqueira de que os brasileiros emissora novas linguagens e criou um estilo próprio,
de menor escolaridade, as chamadas classes O e E, digno de ser tomado como modelo.
pelas pesquisas de opinião, não gostam de Aos trinta anos de existência, a TV Cultura
programas de qualidade. Os dados disponíveis firmou-se como opção real para os telespectadores
apontam em direção contrária. A maior audiência das brasileiros. A sessão com que esta Casa a
TV Cultura e Educativa está justamente nessa faixa homenageia é o reconhecimento público do
da população. extraordinário trabalho desenvolvido em prol da

Tampouco procede a pretensa coincidência en- educação do povo brasileiro.
tre qualidade e aridez. Quem ousaria classificar como Finalizando, Sr. Presidente, Dr. Jorge da Cunha
"árido", "desinteressante" ou "enfadonho" o belo Lima, dirigimos, em nome do nosso partido, o PSDB,
programa Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura de São nossas felicitações a todos aqueles que fizeram da
Paulo - um verdadeiro sucesso entre a criançada; e TV Cultura motivo de orgulho para todos nós. Que
não apenas entre elas! - ou o Cartão Verde, dessa não lhes faltem forças e recursos para a continuidade
emissora, que ganhou, no ano passado, o prêmio de de seu trabalho.
melhor programa esportivo? Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Não há necessidade alguma, ainda, para não Deputados. (Palmas.)
registrarmos, entre tantos outros programas da TV O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) -
Cultura, os noticiários diários, em que os âncoras tão Concedo a palavra ao nobre Deputado Milton Monti,
seriamente tornam as noticias facilmente entendidas que falará pelo PMOB.
pelos telespectadores, mesmo quando a O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem
complexidade do tema abordado dificulta seu revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
possivel entendimento. Deputados, inicialmente, cumprimento o nobre

Não se poderia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado Evilásio Farias pela feliz iniciativa de
Deputados, deixar de marcar aqui, neste ato, a propor à Casa esta sessão de homenagem ao 3011

seriedade do trabalho jornalístico quando aniversário da TV Cultura de São Paulo.
sintonizamos a TV Cultura e o programa é o Opinião Na pessoa do Presidente da TV Cultura de São
Nacional. É ali que se configura definitivamente a Paulo, Or. Jorge da Cunha Lima, saúdo os demais
qualidade proposta pelos meios televisivos de funcionários e colaboradores dessa importante
comunicação que as tevês deveriam pautar, e, sem transmissora para o Estado e o País.
dúvida, a TV Cultura, com o Opinião Nacional, o faz. Já foi dito aqui - e nunca é demais ressaltar _

Prova a TV Cultura, em plenitude, que é que a TV Cultura, ao longo desses trinta anos, tem
perfeitamente possível desenvolver uma mantido coerência, independência e, acima de tudo,
programação de qualidade que, além de difundir compromisso com a sociedade, embora seja uma
informação, cultura e educação - entendida como a tevê pública, financiada quase exclusivamente por
formação integral do homem -, seja acessível às São Paulo, ainda que busque parcerias e
mais diferentes classes e verdadeiramente alternativas, o que é válido.
prazerosa. Vários programas podemos citar. Alguns na

Vem ela, assim, funcionando como importante área infantil, como o já mencionado Castelo
instrumento de democratização da informação e da Rá-Tim-Bum, que, aliás, é assistido pelos meus três
educação. filhos: a mais velha, de oito anos; a do meio, de cinco;

Não podemos deixar, Sras. e Srs. Deputados, e o mais novo, de três. Fico feliz por isso. Seria ruim
de fazer referência muito especial à excelência de vê-los assistindo aos enlatados que as tevês
sua programação dirigida às crianças e adolescentes, comerciais impõem a nossa sociedade.
reconhecida nacional e internacionalmente, como o Hoje, especialmente neste momento em que
atestam os inúmeros evaliosos prêmios conquistados. muito se discute violência, quando estamos
A programação infanto-juvenil tornou-se, nos últimos assistindo atônitos a seu aumento, em todos os níveis
tempos, o núcleo básico e, sem dúvida, o mais criativo e setores - tal como aconteceu recentemente em São
da TV Cultura. Caracteriza esses programas o Paulo, ,casos até inexplicáveis -, argumenta-se se a
respeito pela dignidade e inteligência de seus jovens excessiva programação violenta das televisões não
espectadores, tantas vezes afrontadas em programas tem também sua parcela de contribuição para que a
a eles dirigidos. Desenvolvendo um trabalho constante sociedade~ oadolescente e o jovem também, quase
de renovação e experimentação, desenvolveu a que copiando aquilo a que assistem, propague esse
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comportamento. Particularmente, acho que sim. Não momento importante, e esta homenagem à TV
vamos dizer que essa é a única causa da situação em Cultura de São Paulo significa um compromisso de
que vivemos, mas parcela ponderável das programações defesa da instituição, viabilizando as iniciativas que
traz realmente dificuldades para a educação, para a sua direção está iomando para lhe dar maior
formação da personalidade de nossos jovens, enfim, dimensão. Parabéns à direção da TV Cultura.
da nossa sociedade. Agradeço ao Deputado Milton Monti por ter-me

Mas a TV Cultura, na área cultural de um modo permitido apartear seu discurso.
geral, nas artes, na música, na área infantil, na área O SR. MILTON MONTI- Cumprimento o nobre
esportiva, na área jornalística, com programas como Deputado José Genoíno. Concordo plenamente com
Roda Vida, Opinião Nacional, Jornal da Cultura, tem as observaçOes de S.Exa.
desenvolvido trabalho de altrssima qualidade, sem ter Quero dizer ao nobre Deputado Evilásio Farias
que vender - desculpem-me a expressão - a alma e aos diretores da TV Cultura que estamos felizes
para o diabo. Ela tem conseguido, com apoios com esta homenagem. No momento, temos absoluta
institucionais, com recursos próprios, com um corpo convicção de que a TV Cultura, ao longo desses trinta
de profissionais extraordinário, produzir programas, anos, ajudou a construir e a consolidar uma história
documentários, jornalismo, enfim, preparar uma democrática no País. Mesmo passando por
programação realmente de altíssimo nível. momentos de grandes dificuldades, ela nunca perdeu

Esta homenagem é importante por si só, mas, seu objetivo principal e seu compromisso com a
no momento, deve levar-nos a esta reflexão: além de sociedade. Tenho certeza de que continuará assim. E
homenagear a TV Cultura, esta Casa deve pensar a nós, o Congresso Nacional, a sociedade como um
respeito da programação que se exibe hoje nas todo, devemos colaborar, fazer gestões para que ela
televisões comerciais, em que o objetivo não é o realmente continue nesse caminho.
bem-estar da sociedade, mas o caixa, o anunciante. Ouço, com muito prazer, a Deputada Teima de
A sociedade fica em último plano. Souza.

Não queremos ressuscitar a censura, não é A Sra. Teima de Souza - Em primeiro lugar, na
nada disso. Mas é preciso - isso vem sendo adotado condição de Vice-LIdeI' para Assuntos Institucionais
em vários países - uma auto-regulamentação, quem do Partido dos Trabalhadores, com o mesmo tom e
sabe. Esta solenidade tem o condão de nos fazer argumentos de meu LIdeI', Deputado José Genoíno,
refletir sobre este assunto sério e importante para o quero, antes de mais nada, cumprimentar o Deputado
momento do País. Evilásio Farias, que também é do Estado de São

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado Paulo, por sua iniciativa. Evidentemente, por
José Genoíno, Llder do PT. intermédio do Dr. Jorge Cunha Lima, com quem já

O Sr. José Genoíno - Deputado Milton Monti, a tive oportunidade de discutir um projeto para a TV
bancada do PT estará representada nesta sessão Cultura, em função da sua dificuldade financeira,
pelo Deputado Ricardo Berzoini, e, devido aos cumprimento toda a diretoria por tantos anos de
afazeres de LIdeI' de partido, tenho de me retirar. Não resistência. Quero dizer - não repetindo os
poderia deixar de fazer um registro. Portanto, argumentos do meu LIdeI', até porque os Deputados
agradeço a V. Exa. este espaço. Como Deputado de Ricardo Berzoini e Professor Luizinho também
São Paulo e Líder da bancada, tenho três registros falarao pelo PT - do conforto que é saber da
fundamentais a fazer. Primeiro, o nível da existência no meio televisivo de uma emissora como
programação da TV Cultura. Trata-se de uma tevê a TV Cultura, que há anos, desde o preto-e-branco,
pública, em parceria com a iniciativa privada, em que marcou minha adolescência. O Sítio do Picapau
a comunicação, a programação, a informação, todas Amarelo, por exemplo, sob a coordenação de Júlio
têm fundamental dimensão para a democracia. Em Lerner, garantia um bom aprendizado, com valores
segundo lugar, em decorrência dessa característica, culturais brasileiros, não só às crianças, mas aos
o caráter pluralista e democrático da programação da seus pais. Uma seleção de música popular brasileira
TV Cultura. E nesta homenagem, Deputado Milton - e não havia videocassete à época - gravada por
Monti, diretores da TV Cultura, pessoas com quem minha mãe, que já se foi, eu a ouvia, sem qualquer
convivemos há muito tempo, não poderíamos deixar imagem, quando retornava do trabalho. Acredito que
de fazer um importante registro. Temos de lembrar Lenha sido um grande aprendizado para toda uma
uma importante figura da TV Cultura, o jornalista geração do País. Hoje, esses valores estão, senão
Wladimir Herzog, e estender este preito a ele. ~ um esquecidos, absolutamente embotados devido à
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globalização, aos valores estrangeiros, como, por O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem
exemplo. o halloween. Não sou contra os valores de revisão do orador.) - Sr. Presidente, companheiro
outros pafses, mas devemos considerar qúe temos Evilásio Farias, parabenizo-o por esta iniciativa, que
uma TV que garante o aspecto cultural e demonstra o reconhecimento, pela bancada de São
democrático, referido pelo Deputado José Genofno. Paulo e de todo o Brasil, do trabalho da TV Cultura e
Com ela, sinto-me bastante confortável em fazer da Fundação Padre Anchieta.
polftica no Pafs. Assim, Dr. Jorge Cunha Lima, Sr. Presidente da Fundação Padre Anchieta e
gostaria que retomássemos o projeto. Ele é singelo, da TV Cultura, Jorge da Cunha Lima, parabenizo-o
mas prevê um fundo financeiro para a TV Cultura. A por dar continuidade a esse trabalho iniciado há trinta
TV Cultura abriu suas quotas para algo inusitado, que anos.
é a vin?ulação a propagan~as sempre éticas. Porém, É uma pena esta sessão realizar-se num
é p~eclso.que tenhamos, Sim, um contraponto. Esse momento em que as nossas Comissões estão em
projeto fOI calcado em um modelo francês, em que a pleno funcionamento. Se assim não fosse com
TV pública te,:" sim, a.função de gara.ntir a abertura certeza, contarfamos com a presença de t~da a
da demo?racla, e aJn~a a consoll.dação dessa bancada de São Paulo e de inúmeros Deputados de
demo~racla. Na oportumdade, gostana de voltar a outros Estados, pelo reconhecimento do papel
falar disso. Meus parabéns à TV Cultura pelos seus histórico e fundamental dessa entidade como
30 anos. Devo dizer que é uma transmissor~ que paradigma de qualidade para a televisão brasileira e

. consegue me.xer nos valores e ~o senso es~étlco d.o para a comunicação como um todo.
Pafs. Para mim, a .beleza é o discurso polftlco mais Em 1996 estive no Japão com a delegação da
bem. acabado, mais b~m for:rnulado. As razões da CUT. Lá visitamos a NHK, a TV pública japonesa.
polftl~a são sempre discursivas. Há sempre uma Diante da tecnologia e riqueza dos seus
premissa e uma tese a ser corrobo~ada, co~o em um equipamentos, perguntei aos nossos interlocutores
teorema. No entanto, o valor estético, aqUilo que se como era financiado todo aquele aparato, tendo em
prova, p~rque é bom, agradável e gostoso de s~ ver, vista tratar-se de uma TV pública. Disseram-nos que
não precisa de defesa. A bele~a tem a harmonia de no Japão cobra-se de cada proprietário de aparelho
todas as suas ~greg~ções. É I~SO que a TV Cultura de televisão, anualmente, uma pequena taxa para
faz, na.s~a resistência, no ensaio de Ferna~do Faro, financiar a TV pública. Fiquei admirado, porque não
na musl~ popular, n~s valores eS~étlcos, na há nenhuma legislação obrigando as pessoas a esse
democr~cla em seus trinta anos. Obrigada pela pagamento. Mas há o sentimento nacional de que a
oportunidade: Os meus filhos também vêem não só o NHK é um patrimônio da sociedade, um contraponto
Castelo Rá-Tlm-Bum, mas toda a progra~açãoda!" aos interesses comerciais, que muitas vezes
Cultura.. Agradeço ao Sr. ~eputado Milton M~ntl a distorcem completamente o sentido da comunicação.
oportUnidade de poder, mais uma vez, parabenizar a . .. .
TV Cultura pelos seus trinta anos de resistência. Q~ando comecei a ~uvlr.no~fclas sobr~ a cnse
(Palmas.) finan?Slra da TV Cultura, Imagln~1 como sena ado~r

. um sistema semelhante no Brasil, que não pOSSUI o
O SR. MILTON MONTI - Para concluir, caro mesmo nlvel de cultura, nem o mesmo sentimento de

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos nacionalidade do povo japonês. Mas acho que
reafirmar a nossa satisfação de falar em nome da deverfamos tentar, mesmo que simbólica e timidamente,
bancada do PMDB nesta homenagem à TV Cultura criar um sistema de financiamento voluntário para
de São Paulo, por sermos daquela cidade e demonstrar que é possfvel termos em entidades públicas,
conhecermos o seu trabalho. Registro também que, não necessariamente estatais, um nlvel de
embora a TV Cultura tenha sido institulda pelo relacionamento em que o financiamento espontaneo
Governo de São Paulo, embora esteja sediada acaba sendo uma forma de solidificar os laços de
naquela cidade, não é mais um patrimônio do Estado valorização da sociedade com a instituição.
de São Paulo, é um patrimônio nacional. que precisa Posso estar sendo repetitivo, mas cresci
ser preservado e incentivado. assistindo à TV Cultura. Lembro-me de alguns

Parabéns a todos vocês! (Palmas.) programas marcantes .nesses anos todos, como, por
exemplo, o Vox Popull, os teleteatros da década de

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - 70, Opinião Nacional e Roda Viva, ambos no ar até
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo hoje; Cartão Verde, Cine Brasil, um programa funda-
Berzoini, que falará em nome da bancada do PT. mental para a divulgação do cinema nacioRal; os
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telecursos de vários tipos; os concertos de música exercido pela TV Cultura, por meio da programaçao
erudita; Fábrica do Som, na década de 80; os de teatro e cinema, com uma postura crltica e
programas infantis, nao só o Castelo Rá-Tim-Bum, propositiva. Participei um pouco da atual gestao da
que agora vai para o cinema e é um marco da TV Cultura - como Deputado Estadual em sao Paulo,
programaçao infantil de qualidade, com perspectivas junto com Clovis Volpi e Milton Monti - e sei do \
de disputar mercado nao só no Brasil como em outros esforço feito para superar essa fase crítica financeira.
países do mundo; o Cocoric6 e o X-Tudo, que os Foi um esforço militante, porque sabia que estava
meus filhos vêem hoje; o Vila Sésamo e o Sítio do defendendo um patrimOnio nacional e nao uma
Picapau Amarelo, que foram co-produções com a TV programaçao, uma coordenaçao, uma açao de um
Globo e que, com certeza, ajudam a contaminar a ente, uma apropriaçao momentânea de direçao.
televisao comercial com um outro padrao de Estava ali para fazer a defesa - como muito bem dito
qualidade; e vários outros programas fundamentais. pelos Deputados Ricardo Berzoini e Milton Monti - de

Também nao poderia deixar de lembrar que a um patrimOnio nacional. Esta é a compreensao que
história da TV Cultura está intimamente ligada a precisamos ter em relaçao à nossa TV Cultura. Nao
figuras do jornalismo nacional que muitas vezes poderia deixar de estar aqui hoje. Estou sendo
abriram mao de trabalhar com salários muito convocado para debater projeto de minha autoria na
melhores em outras redes de televisao para fazer na Comissao de Educaçao, mas é uma alegria que,
TV Cultura um jornalismo qualificado e com garantia nesta visao plural, critica e propositiva para o nosso
de nao-interferência política, caso particular de País, contemos com essa açao da TV Cultura.
Wladimir Herzog, entre tantos outros. Parabéns a todos. (Palmas.)

A Folha de S.Paulo publica hoje matéria sobre O SR. RICARDO BERZOINI - Muito obrigado,
as maracutaias feitas em muitos programas da Deputado Professor Luizinho.
televisao comercial, em que se simulam situaçOes Ouço, com prazer, o Deputado Alberto
para enganar e expor pessoas ao ridlculo. sao as Goldman.
famosas "pegadinhas". Eu diria que o maior m~rito da O Sr. Alberto Goldman _ Obrigado, Deputado
-ry Cultura é, o de. ~ao fazer .nenh~m ~IPO de Ricardo Berzoini. Quero cumprimentar o Deputado
slmulaçao cO~. o ob~etlvo" de atrair audlê.ncla. Nao Evilásio Farias pela iniciativa de realizar esta sessao
apena.s as pegadinhas., que sao slmula~es solene. Cumprimento também o Presidente da TV

. explíCitas e confe~sas. dlvulgada.s pela televlsao, Cultura, Jorge da Cunha Lima, e o Diretor Marco
tamb~m os demaiS. tIP?S de slmulaçao para o AntOnio Coelho Filho por levarem adiante essa
crescimento da ~udlêncla, como, por exemplo,. o expressa0 da cultura de sao Paulo e do Brasil. Na
apelo n~o ao erotlsmo~ ma~ à ex~loraça~ comerciai realidade, sao sobreviventes, sao heróis. Quem
do erótico. o sensacionalismo JornalístiCO, a má conhece a história da TV Cultura desde o seu início
e~ploraçao do aspecto do esporte em relaçao à sabe das fases pela quais passou. A TV Cultura
dlvulgaça~. Is~, com certeza, a"!"Cultura nao faz. superou o assassinato do nosso companheiro

. Quena ?Izer qu~, por ISSO mesmo, como Wladimir Herzog; superou o período ditatorial e de
paullsía:, paulistano, sinto-me orgulhoso de poder alguns governos que tentaram abafar a capacidade
falar hOJe em nome do PT. porq~e, ~om certeza, a TV criativa da TV Cultura, seu sentimento, seu projeto de
Cultura faz um pouC? parte da hlstóna de um.país que verdadeira cultura no Brasil; superou crises pollticas
se vem democratizando e que constróI alguns e econOmicas. E está aí enfrentando dificuldades,
referenciais de qualidade nessa democratiz~~o. todos sabemos, mas se~do um exemplo de que é
Com certeza. a TV Cultura é um desses referenciais. possível termos algo no País que não seja pura e

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Professor simplesmente uma troca comercial ou uma operaçao
Luizinho. de negócios, num sistema em que tudo gira em torno

O Sr. Professor Luizinho - Nobre Deputado dos lucros, das aplicações e dos interesses do
Ricardo Berzoini. parabenizo o nobre Deputado mercado. É possível. sim, demonstrado está, ter
Evilásio Farias por nos propiciar esta sessao solene. instrumentos de divulgaçao cultural e de
Cumprimento, na pessoa de Jorge da Cunha Lima, comunicaçao que tenham nao apenas o caráter
toda a diretoria da nossa TV Cultura. Nao há como estatal, como o sao a TV Cultura e a Fundaçao Padre
nao sermos aqui repetitivos. porque não temos como Anchieta, porque contam com o apoio fundamental
nao apontar o fundamental papel de recuperaçao e do Governo de sao Paulo, mas também um caráter
de aprofundamento das raízes de nosso povo público, um caráter polltico amplamente democrático,
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como está sendo demonstrado nesta Casa. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esses
Representantes de todos os partidos, de todas as trinta anos de atividades da TV Cultura são uma das
correntes políticas, vêem esta solenidade não como principais referências para as realizações na área de
um ato formal, mas como uma consagração daquilo telecomunicações no Pais. Eles mostram como é
que a TV Cultura tem sido: um espaço absolutamente posslvel manter uma programação de elevada
democrático e aberto a todas as correntes de qualidade voltada para os interesses da comunidade
pensamento, a todas as visões da sociedade. É esse, e sustentada em compromissos éticos que
creio, o grande mérito da TV Cultura, o seu grande ultrapassam os objetivos imediatistas de lucro.
projeto. Temos de fazer todos os esforços para que Trata-se de experiência riqulssima, que pode e
se mantenha esse instrumento que demonstra à deve servir de estimulo à multiplicação de atividades
Nação as possibilidades que se tem e, similares. No momento em que o Brasil se depara
principalmente, uma tevê aberta para que todos com os riscos e oportunidades de permitir a
possam se expressar da forma como desejam. participação de capital estrangeiro nas empresas de
Realmente uma tevê pública, uma tevê democrática, comunicação e quando as influências externas
uma tevê nacional. Meus parabéns a vocês. crescem no ritmo da globalização, o êxito das

O SR. RICARDO BERZOINI - Muito obrigado atividades da TV Cultura é um sinal de que temos
pelo aparte, Deputado Alberto Goldman. condiçOes de preservar os valores e costumes que

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que, sustentam nossa identidade cultural.
com certeza, o modelo que se desenvolve na TV Não podemos esquecer que a motivação princi-
Cultura será paradigma até mesmo para podermos pai do projeto conduzido pela Fundação Padre
superar a contradição entre o privado e o estatal E! Anchieta sempre foi a educação. E é justamente isso
avançarmos para uma gestão pública. Cito isto' que justifica as esperanças que nela temos
porque, na luta contra a privatização do Banespa, depositado ao longo desse percurso marcado por
apresentamos, tanto para o Governo do Estado tantos desafios e respostas criativas.
quanto para o Banco Central do Brasil, um modelo O poder de influência da televisão sobre os
que superava essa dicotomia; apresentamos uma jovens é imenso, tão grande que se constitui em
forma de gestão de um banco que não ficasse ameaça na perspectiva dos pais que percebem suas
submetida às circunstâncias e às conveniências de conseqüências na formação das crianças. As imagens
momento, mas que pudesse ter uma gestão por parte que entram nos lares, todos os dias, determinarão as
da sociedade, por meio da representação de diversos expectativas e a forma de compreensão do mundo
segmentos. futuro.

A TV Cultura, hoje, até pelo seu conteúdo, Sendo assim, quando a comunidade controla
expressa essa outra visão: a contraposição entre o direta ou indiretamente a programação das
estatal e o privado, uma concepção de gestão televisões, conquista um grande poder de influência
pública. sobre o futuro de seus filhos. Quando comemoramos

Parabéns à TV Cultura e à Fundação Padre o sucesso de uma TV pública, que direciona seus
Anchieta por esses trinta anos de muitas contribuições esforços para aprimorar a educação dos jovens,
para a comunicação no Brasil. estamos apostando em nossa capacidade de definir

Muito obrigado. (Palmas.) os padrões éticos e estéticos que devem prevalecer
O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) -:- Esta em nosso ambiente.

Presidência registra nesta sessêo solene a presença São Paulo é uma das maiores metrópoles do
do Sr. Samuel Ossa, aqui representando a mundo e é por isso mesmo um centro de irradiação
Embaixada do Chile. cultural, que projeta suas luzes em todas as direções.

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Nesse contexto, as realizações da TV Cultura
Concedo a palavra ao nobre Deputado Duilio possuem uma repercussão que ultrapassa as
Pisaneschi, que falará em nome da bancada do PTB. fronteiras do Estado e acaba tendo amplitude

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. internacional.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Na verdade, as atividades culturais nos grandes
parabenizo V. Exa., nobre Deputado Evilásio Farias, centros urbanos possuem cada vez mais esse caráter
autor da proposta desta sessão solene de bivalente, pois devem reproduzir os valores locais, ao
homenagem aos trinta anos de "oJndação da TV mesmo tempo em que absorvem as influências
Cultura de São Paulo. externas.



A tarefa é grandiosa e os obstáculos sao muito
grandes. Pode-se mesmo dizer que é uma luta contra
a correnteza, pois a maioria das programações das
televiSOes privadas está comprometida com tortes
esquemas publicitários, que, longe de educar,
pretendem apenas aumentar a audiência de
consumidores.

Mas se as dificuldades assustam, os resultados
sao compensadores. Temos um público satisfeito, ao
mesmo tempo em que se desenvolvem padrOes
técnicos excelentes e um potencial de influência
crescente sobre a sociedade.

O Sr. Celso Russomanno - Deputado Duilio
Pisaneschi, permite-me V. Exa. um aparte?

O SR. DUILlO PISANESCHI- t: com satisfaçAo
que lhe concedo um aparte.

O Sr. Celso Russomanno - Como profissional
de televisao, só tenho a parabenizar a TV Cultura, na
pessoa de seu Presidente, Sr. Jorge da Cunha Lima,
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, o
qual, acima de tudo, valoriza o exerelcio da
cidadania. Isso é o mais importante. Vemos na TV
Cultura, dia a dia, o que há de mais sagrado em um
povo, o exerclcio da cidadania. Em toda sua
programaçAo, na infantil, no jornalismo, nos filmes,
sempre mostra um pouquinho de cultura para que o
povo possa ter um norte e saber o que é um trabalho
de televisao bem feito. Muitas vezes a audiência nAo
é tudo; a qualidade vale muito mais. Parabénizo
também o Deputado Evilésio Farias por esta
iniciativa. A TV Cultura, acima de qualquercoisa, está .
no coraçAo de todos nós paulistas e paulistanos.
Muito obrigado.
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Das sete emissoras de TV que operam em SAo O SR. DUllIO PISANESCHI- Deputado Celso
Paulo, na faixa de sinal aberto, apenas a TV Cultura é Russomanno, V. Exa., como homem da mldia, fez
pública. Isso multiplica suas responsabilidades, pois muito bem a sua homenagem.
o maior dis~n.~iamento da lucratividade a qualquer Ouço, com prazer, o Deputado celso Giglio.
preço POSSlblll~ o. melhor ~proveitamento ~e O Sr. Celso GIgIIo - Deputado Duilio
produçOes regionaIs ou feItas de maneIra Pisaneschi o PTB está muito bem representado por
inde~ndente, dirigid~s. para um público abrangente, V. Exa.. Mas, como Parlamentar da Grande SAo
de vénas classes socIaIs. Paulo, eu, que venho da minha querida Osasco, nAo

EducaçAo a distancia, entretenimento e poderia deixar, de forma alguma, de cumprimentar o
telejornalismo atuam juntos para moldar uma autor da propositura, Deputado Evilésio Farias, que
programaçAo suficientemente ampla, mas também em boa hora nos reúne para comemorar os 30 anos
com elevado nlvel de qualidade. SAo contemplados da TV Cultura. Da mesma forma, nAo poderia deixar
programas de fundo ecológico, documentários, de cumprimentar, na pessoa do Dr. Jorge, todos
musicais e vldeos independentes, cursos para todas aqueles que durante todos esses anos dedicaram
as idades, enfim, um largo espectro de temas que s~as vidas a essa TV que nos fez crescer, aqueles da
podem contribuir para a formaçAo humanlstica dos minha geraçAo, é sua sombra. O momento que
cidadAos. vivemos hoje encontra na TV Cultura os parametros

corretos para a programaçAo que a sociedade
brasileira quer, que a tamflia brasileira quer. Oxalé
daqui para frente todos os programas se louvem na
programaçAo da TV Cultura em nosso PaIs.
CumprimentcH>s em meu nome, em nome da gente
da regiAo oeste da Grande SAo Paulo, composta de
treze Municlpios, como Osasco, Carapiculba,
Barueri, Jandira, ltapevi, pelos grandes serviços que
a TV Cultura presta a toda a nossa gente e a toda a
gente de sao Paulo e do Brasil. Muito obrigado.

O SR. DUILlO PISANESCHI - Agradeço o
aparte ao Deputado celso Giglio.

A TV Cultura nos oferece a possibilidade de
criarmos e aprimorarmos padrOes de referência nos
meios de comunicaçAo que estejam realmente
comprometidos com a educaçao constante dos
cidadAos, ou seja, com a forrnaçAo de uma
verdadeira identidade cultural.

Quero saudar e parabenizar o Presidente da
FundaçAo Padre Anchieta e da TV Cultura de SAo
Paulo, Or. Jorge da Cunha Lima, bem como o seu
Diretor de Jornalismo, Sr. Marco AntOnio Coelho
Filho, demais diretores e toda a equipe.

Como Deputado Federal do PTB de SAo Paulo
e representante da regiAo do ABC, quero dizer que
témos orgulho da TV Cultura de sao Paulo, que é
uma aposta otimista no futuro do nosso PaIs.

Obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Evilésio Farias) - t: cOm

satistaçAo que' esta Presidência registra a presença
do nobre senador Pedro Simon.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo
Re~lo, que talaté pelo PCdóB.

O aR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisAo do orador.) -.Sr. Presidente, Deputado
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Evilásio Farias, desejo inicialmente cumprimentar V. energia criadora, de capacidade para superar
Exa. pela felicidade de nos proporcionar esta sessão desafios, como tem demonstrado a TV Cultura.
de homenagem aos 30 anos da TV Cultura de São Em nome do meu partido, desejo mais uma vez,
Paulo. Esta Casa cumpre com o seu dever de regis- Deputado Evilásio Farias, cumprimentar V. Exa. pela
trar uma trajetória que orgulha não apenas os que iniciativa. Reafirmo o testemunho de que, no mundo
fazem a TV Cultura de São Paulo; a TV Cultura é globalizado, com a intensificação e a multiplicação da
patrimônio e orgulho do povo de São Paulo e do povo velocidade com que a informação circula, não apenas
brasileiro. a informação jomallstica, mas acima de tudo as

Ao jornalista e poeta Jorge da Cunha Lima, ao informações referentes às idéias, televisão não é
jornalista Marco Antônio Coelho quero também levar apenas noticiário, televisão não é apenas jornalismo,
o meu abraço de estima e de respeito, extensivo a televisão é, acima de tudo, instrumento ideológico.
todos os que fazem a TV Cultura, pelo exemplo de Assim a compreendem, por exemplo, europeus
profissionalismo, em primeiro lugar, e de esplrito como os franceses, que se espantam com um dado
público na condução de um veIculo que tem sido absurdo: 70% das informações que circulam no
padrão para o jornalismo e para a televisão do nosso mundo têm origem em um único paIs, os Estados
PaIs. Unidos. Em recente artigo, publicado no Jornal

Recentemente, em visita ao meu Estado de Gazeta Mercantil, o Embaixador da França em
origem, Alagoas, conversei com o jornalista ~nio nosso PaIs, Dr. Philippe Lecourtier, lançava
Lins, que tenta implantar, através do Governo do justamente esse desafio por ocasião da realização da
Governador Ronaldo Lessa, a TV Educativa de Cúpula Europa/América, no Rio de Janeiro. Segundo
Alagoas. Justamente com o padrão e a experiência ele, a América Latina - e citava especificamente o
da TV Cultura de São Paulo, busca-se organizar e caso do Brasil, por ser um paIs culturalmente tão
levar ao ar a mesma experiência no Estado de diversificado e tão rico - precisava unir seus
Alagoas. esforços à Europa e à França, para que não

tenhamos um mundo submetido a um padrão único
Isso, evidentemente, não acontece por acaso, de cultura. Disse que o mundo, mesmo o mundo

Sr. Presidente. É necessário que a TV Cultura tenha o globalizado, mesmo o mundo que intensifica a
respaldo da experiência e da tradição democrática circulação das mercadorias, precisa intensificar a
dos que a fazem. circulação das idéias, a circulação da cultura, a fim de

O jornalista Jorge da Cunha Lima traz não que não seja submetido a um padrão único nem de
apenas a experiência, mas o compromisso com a ideologia, nem de cultura, nem de valores.
informação, desde os idos da Última Hora de São Creio que, se esse mundo que almejamos, da
Paulo, do saudoso Samuel Wainer, nos anos 60, diversidade e da democracia, vier a ser construIdo
quando no velho Hotel Jaraguá se tentava plantar no com o nosso esforço, certamente experiências como
nosso Estado a experiência de um jornalismo a da TV Cultura serão necessariamente referências
independente, o qual nunca significou, nem significa, na busca deste objetivo.
jornalismo sem defeitos, tanto em relação ao produto Desejo, portanto, felicidades e êxitos, nos seus
quanto também àqueles que o fazem. '30 anos, à TV Cultura e que o esforço daqueles que a

Mas o que vale é que, ao longo desses trinta fazem se multiplique e seja vitorioso não apenas em
anos, em nenhum momento a TV Cultura de São São Paulo e no Brasil, mas que seja uma experiência
Paulo se prestou ao papel de instrumento" nem de válida também para todos os povos que defendem
mecanismo que conspirasse contra a democracia, uma cultura diversificada e um mundo mais
nem contra a cultura do nosso PaIs. democrático.

Mesmo aqueles que possam manifestar reparos Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez,
à sua programação ou à forma de funcionamento têm parabéns. (Palmas.)
o dever e a obrigação de reconhecer na TV Cultura a O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) -
busca permanente do equilfbrio, a busca permanente Concedo à palavra ao nobre Deputado Edinho
de se firmar como um espaço público, aberto à Araújo, que falará em nome do PPS.
manifestação e ao debate das correntes de opinião e O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Sem
de todas as idéias que formam a histtria e o presente revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
do nosso PaIs, tão complicado; tão deformado, tão Evilásio Farias, quero cumprimentá-lo pela iniciativa
carregado de injustiças, mas também tão pleno de que nos dá a oportunidade de saudar a TV Cultura, a
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Fundação Padre Anchieta, bem como o Dr. Jorge da Espero que, neste instante em que a sociedade,
Cunha Lima, Presidente da TV Cultura e Presidente esta Casa e o Congresso Nacional repensam os
da Fundaçao Padre Anchieta de São Paulo; o Sr. programas de televisão, possamos ter na TV Cultura
Manoel Luiz Luciano Vieira, Superintendente da esse modelo, porque, inegavelmente, ela tem
Fundação Padre Anchieta; o Sr. Marco AntOnio contribuldo para a consolidação da democracia, para
Coelho Filho, Diretor do Departamento de Jornalismo uma televisão séria, ilustrativa. O desejo é de que
da TV Cultura de São Paulo. Saudamos também o Possamos, dessa forma, construir uma sociedade
Senador Pedro Simon e os Srs. Deputados aqui mais justa e igualitária.
presentes. Neste instante, caro Presidente Jorge da Cunha

Sr. Presidente, na condiçao de paulista, de Lima, se eu me calasse, estaria mentindo. Venho a
Deputado Estadual que fui por três mandatos em São esta tribuna prestar esta justa e sincera homenagem
Paulo, tenho a obrigação de conhecer a história da a essa televisão que V. Sa. preside com tanta
TV Cultura e as suas dificuldades. Inegavelmente, a competência, extensiva a todos os seus diretores e
TV Cultura é um patrimônio não só paulista, mas funcionários. (Palmas.)
nacional. A sua história confunde-se com a história do A SRA. ZULAlê COBRA - Sr. Presidente, an-
Brasil dos últimos trinta anos. tes que V. ExA encerre esta bela homenagem, quero

~ importante e oportuna esta homenagem, meu manifestar-me. Peço a V. ExA a palavra pela ordem.
caro Presidente. Neste instante em que se discute a O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Tem V. Exa
violência na televisão, os programas de sexo, a palavra.
estamos homenageando uma televisão que é A SRA. ZULAlê COBRA (PSDB - SP. Pela
modelo. ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu

Quero confessar, meu caro Presidente, Sr. estava em uma audiência pública, por isso me
Jorge da Cunha Lima, que o conheci como Secretário atrasei. Mas quero prestar uma homenagem a essa
da Cultura do Governo Montore, no movimento das grande televisão que é a TV Cultura de São Paulo,
lutas pelas Diretas. por intermédio desses homens que compOem a

Várias vezes, conversando com os meus filhos Mesa, todos grandiosos, todos sérios, nosso
na hora do almoço, recomendo-lhes - eu, com quase Presidente, nosso grande secretário, Jorge da Cunha
trinta anos de vida pública - que assistam à TV Lima, nossos grandes diretores.
Cultura. Há um esforço brutal do nosso grande

Fico a me perguntar: será que, se as televisOes Governador Mário Covas pela manutençao dessa
privadas se espelhassem um pouco mais na TV televisão e pelo avanço que ela representa.
Cultura, não terlamos hoje uma realidade um pouco Eníao, apresento meus cumprimentos, em
mais diferente, menos violenta? nome do meu Estado, em nome do PSDB de São

Portanto, cumprimento os Srs. Diretores, Paulo, em nome do Governador Mário Covas, que,
sabendo da presença e da participação do Governo tenho certeza, estaria aqui, junto comigo, prestando
de São Paulo na emissora. Tudo começou no homenagem a essa grande televisão. Houve grande
Governo Abreu Sodré e teve, ao longo desses anos, o empenho dos diretores, mudando totalmente essa
apoio de São Paulo, sobretudo hoje, com esses mensagem que é a TV Cultura.
programas que são tradicionais e conhecidos, como o . Faço só um apelo ao meu Presidente, para que
Opinião Nacional, o Roda Viva e os programas pudéssemos voltar a uns tempos, quando Unhamos
infantis - aqui me lembro do Sitio do Picapau grandes debates madrugada adentro. Na TV Cultura
Amarelo. Os programas não têm caráter participei de grandes debates sobre grandes
sensacionalista, buscam sobretudo a instrução, questOes nacionais, naqueles horários mais tardios,
porque televisão é esse complexo que tem uma _mas que tinham uma repercussão muito grande na
enorme influência na vida do Pais. sociedade brasileira. Não sei se ainda acontecem

Portanto, meu caro Presidente, Deputado esses debates, mas gostaria que fosse~ trazidos de
Evilásio Farias, esta Casa, que tem homenageado novo pa~ a TV .Cultur~, .porque-.são. Importantes,
tantas instituiçOes, ao homenagear a TV Cultura, necessános e mUito assls~ldos. O Intenor do Esta~o

realiza um ato de justiça que realmente tem um de ~ã.o Paulo é a prov~ diSSO, a T'( ?ultura é mUito
caráter nacional, porque a TV Cultura é uma tevê aSSistida por toda a SOCiedade braSileira.
pública de caráter nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)



v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Está
encerrada a sessão.

Encerra-se a sessao às 12 horas e 00 minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - que hoje não é apenas patrimônio daquele Estado,
Agradeço aos Srs. Jorge da Cunha Lima, Marco mas do Pais.
Antônio Coelho Filho e Manoel Luiz Luciano Vieira e a Reconhecemos que não são os maiores, mas
todos os presentes. temos certeza de que são os melhores, porque fazem

A melhor maneira de dizer algo é fazendo: a a tevê da cidadania.
realização desta sessão reafirma o compromisso
desta Casa, em especial dos Deputados de São
Paulo, com a TV Cultura. Ficou registrado nos vários
discursos feitos em nome de todos os partidos o
compromisso desta Câmara, principalmente da
bancada paulista, com a TV Cultura de São Paulo,

Ata da 2101 Sessão, em 10 de novembro de 1999

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; José Thomaz Nonô, Enio Bacci, Marçal
Filho, § 212 do artigo 18 do Regimento Interno.

As 14 HORAS COMPARECERAM OS
SENHORES:

PSB/PCdoB

PARÁ

PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

AMAZONAS

Arthur Virgrlo PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 8

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurlpedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
José Priante
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 10

Bloco

PSB/PCdoB

PLlP$T/PSL

AMAPÁ

PSDB
PPB
PTB
PSB
PMDB
PFL

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efrain Morais
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomem
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 6

Partido

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá . PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 7
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TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 5

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Paes Landim
Themfstocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 9

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

ACRE
PFL
PPB
PFL
PPS
PT
PT
PSDB
PFL

Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB
Presentes do Ceará: 20

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

PSB/PCdoB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anfbal Gomes
Antonio Cambraia
Chiquinho Feitosa
Eunfcio Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
MúcioSá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos possible
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gasta0 Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
'Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

PSDB
PL
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

Adalto Pereira
Armando Abflio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 11

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PSDB
PFL

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
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João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Presentes de Pernambuco: 19

Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Pedro lrujo
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa

PUPST/PSL Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 30

PFL
PSDB
PT
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PPB

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz NonO PFL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PSDB
PUPST/PSL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PPB
PT
PT
PSDB
PMDB
PFL
PPB
PT
PSDB
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PTB

Ademir Lucas
AntOnio do Valle
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio PL
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
João Fassarella
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella

.Márcio Reinaldo Moreira
Maria do Carmo Lara
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmênio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Silas Brasileiro
Vittorio Medioli
walfrido Mares Guia

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

SERGIPE

PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSDB

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Eujácio Simões
Félix Mendonça
FrancistOnio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
Jonival Lucas Junior
Jorge Khouy
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonêncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 7

BAHIA
PFL
PFL
PL
PTB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
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SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB

Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 37

EspíRITO SANTO
Alofzio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espirito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PPB
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Lufs Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Mareio Fortes PSDB
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 33

Antonio Kandir
Arlindo Chinaglia
Amaldo Faria de Sá
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Hermann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Dirceu
José Genofno
José Indio
José Roberto Batochio
Luiza Erundina
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Sampaio Dória
Teima de Souza

PSDB
PT
PPB
PPB
PL PUPST/PSL
PTB
PSDB
PFL
PPB
PST PUPST/PSL
PPB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PSB PSB/PCdoB
PDT
PFL
PT
PT
PPS
PMDB
PTN
PT
PT
PMDB
PDT
PSB PSB/PCdoB
PL PUPST/PSL
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSDB
PT
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DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 6

PT

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

AntOnio Carlos
Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 11

Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PFL
Alex Canziani PSDB
Basilio Vilani 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
OdfHo Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 27

SANTA CATARINA

GOIÁS

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

Vadão Gomes PPB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 50

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 7

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Pedro Pedrossian PFL
waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

PFLAbelardo Lupion

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 13
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Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darclsio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 25

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz NonO) - A
lista de presença registra o comparecimento de 391
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

A SRA. ALCIONE ATHAYDE, servindo como
2l1. Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz NonO) 
Passa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz NonO) 

Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Antonio Carlos Konder Reis.

O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, ocupo esta tri
buna do povo brasileiro para registrar ato que
enobrece o Poder Judiciário de meu Estado, Santa
Catarina, e destaca seu desempenho no esforço
comum que os catarinenses desenvolvem para, por
meio do estabelecimento de normas que
proporcionem segurança jurldica, avançar na
instauração da autêntica justiça social.

O Tribunal de Justiça catarinense, sob a
direção do desembargador João Martins, seu
Presidente, e do desembargador Wilson Guarani,
seu Vice-Presidente, instituiu, por meio do
Provimento nll. 37, de 1999, de iniciativa do
Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Fran
cisco José Rodrigues de Oliveira Filho, o Projeto Lar
Legal, com o·· alto objetivo de regularizar o
parcelamento (loteamento e desmembramento) do
solo urbano.

Tive o privilégio de participar do ato que
apresentou o projeto à comunidade de minha terra
natal, Itajal, em sessão que contou com a presença
do Prefeito Municipal, Jandir Bellini, do
representante da Cêmara de Vereadores, Dr.
Rogério Ribas, do Diretor do Fórum, Dr. Rodolfo
Cezar Ribeiro, do representante do Ministério
Público, Dr. Norival Acácio Engel e expressiva
representação do povo itajaiense.

Enriquecido com modelar justificação, o
provimento dispõe sobre os procedimentos de
registro de loteamento, desmembramento e
fracionamento de imóveis urbanos ou urbanizados,
excluldos aqueles situados em áreas de risco
ambiental, preservação natural ou definidas em lei
como tal, e estabelece um elenco de normas que
racionalizam e aceleram a decisão judicial na
regularização de parcelamentos, no registro de
contratos, nas ações de usucapião, na localização
de áreas de condomlnio e na fixação de
emolumentos, voltados a atender aos mais humildes
e sofridos, o documento marca o gênio humanista
que enobrece a comunidade catarinense.

Este registro é um ato de reconhecimento e
uma forma de levar ao conhecimento do Pais o
provimento cujo texto solicito a V. Ex· seja
incorporado a este pronunciamento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTiÇA

Provimento n.o. 37/99

Institui o Projeto "Lar Legar', objetivando
a regularização do parcelamento (loteamento e
desmembramento) do solo urbano.

O Desembargador FRANCISCO JOS~

RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, Corregedor-Geral
da Justiça do Estado de Santa Catarina, no exercfcio de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o sistema da legislação
ordinária sobre aquisição, perda e função da
propriedade imóvel deve ser visto como instrumento
para preservação da unidade interna e coerência
jurfdica, em face dos objetivos constitucionais;

CONSIDERANDO que a inviolabilidade do
direito à propriedade merece ser dimensionada em
harmonia com o princfpio de sua função social;

CONSIDERANDO que a atual função do Direito
não se restringe à solução de conflitos de interesses e
busca de segurança jurfdica, mas em criar condiçOes
para a valorização da cidadania e promover a justiça
social;

CONSIDERANDO que uma das finalidades das
normas jurfdicas disciplinadoras do solo urbano
almeja a proteção dos adquirentes de imóveis,
especialmente quando integrantes de loteamentos ou
parcelamentos equivalentes;

CONSIDERANDO que a Constituição da
República ao garantir o direito de propriedade, não
estabeleceu outras limitações, assegurando ao
cidadão não apenas o acesso e a posse, mas a
decorrente e imprescindfvel titulação, porque só com
a implementação deste requisito torna-se posslvel
seu pleno e adequado exercfcio;

CONSIDERANDO que os fracionamentos,
mesmo quando não planejados ou autorizados
administrativamente de forma expressa, geram em
muitas hipóteses, fatos consolidados e irreversfveis,
adquirindo as unidades desmembradas autonomia
jurfdica e destinação social compatrvel, com evidente
conseqüências na ordem jurfdica;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.o.
9.785/99, que altera o Decreto-Lei n.o. 3.365/41
(desapropriação por utilidade pública), e as Leis n.o.s
6.015/73 (Lei dos Registros Públicos) e 6.766/79 (Lei
do Parcelamento do Solo Urbano);
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O CONSIDERANDO que a aquisição por
ORADOR: desapropriação é admitida como originária, ou seja,

sem registro imobiliário anterior;
CONSIDERANDO a dispensa do título de

propriedade para efeito do registro do parcelamento
(art. 18, § 4.0., da Lei n.o. 6.766179);

CONSIDERANDO que a inexistência ou
impossibilidade de apresentação do Utulo anterior
pode ser justificada em Jufzo (Provimento CGJSC n.o.
10/81);

CONSIDERANDO que eventual irregularidade
no registro pode ser alvo de ação própria objetivando
sua anulação em processo contencioso (art. 216 da
Lei n.o. 6.015173 - Lei dos Registros Públicos);

CONSIDERANDO a necessidade dos
municfpios regularizarem a ocupação de áreas
situadas em seu perfmetro urbano ou periferia,
preservando o meio ambiente, a fim de realizar obras
de infra-estrutura compatrvel com as exigências da
dignidade humana;

CONSIDERANDO ser imprescindfvel a
participação do Ministério Público do Estado de Santa
Catarina, instituição essencial e defensora
constitucional dos interesses sociais, possibilitando a
sua presença o deslinde de situações existentes;

Resolve:
Art. 1.0. O registro de loteamento, desmembramento

ou fracionamento de imóveis urbanos ou urbanizados nas
hipóteses especificadas, obedecerá ao disposto
neste Provimento.

Parágrafo único. Ficam exclufdas as áreas de
risco ambiental, de preservação natural ou definidas
em lei.

Tftulo I - Da Regularização de Parcelamento:
Art. 2.0. Em se tratando de imóvel Público ou

submetido à intervenção do Poder Público, poderá o
Juiz de Direito com competência em Registro Público
autorizar ou determinar o registro, desde que
instrufdo o pedido com os seguintes documentos:

I-trtulo de propriedade do imóvel (art. 18, I, da
Lei n.o. 6.766/79) ou Justificação Judicial da Posse (art.
3.0., § 1.0., deste Provimento);

11 - certidão negativa de ação real ou
reipersecutória frente ao imóvel expedido pelo
respectivo Offcio do Registro de Imóveis;

111 - certidão de ônus reais relativos ao imóvel;
IV - planta do imóvel e respectiva descrição,

emitidas ou aprovadas pelo Municfpio.
Parágrafo único - Nas regularizaçOes coletivas,

poderá ser determinada a apresentação de memorial
descritivo elaborado pela administração municipal, ou
por ela aprovado, abrangendo a divisão da totalidade
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da área ou a subdivisão de apenas uma ou mais observando-se, conforme a situaçAo, o art. 46 do
quadras. Código de Processo Civil (litisconsórcio facultativo).

Art. 3.1< Em situações consolidadas, poderá o Parágrafo único. As certidões neoessérias à
Juiz de Direito autorizar ou determinar o registro ação de usucapiAo, sendo o autor beneficiàrio da
acompanhando tão-só dos documentos indicados no assistência judiciária, poderAo ser requisitadas
artigo anterior. gratuitamente pelo Juiz de Direito.

§ 111 Considera-se situação consolidada aquela Titulo IV - Da LocalizaçAo de Areas em
em que o prazo de ocupação da área, a natureza das Condomlnio:
edificações existentes, a localização das vias de Art. 8ll Em imóveis situados nos perfmetros
circulação ou comunicação, os equipamentos urbanos, assim como nos locais urbanlzados, ainda
públicos disponlveis, urbanos ou comunitários, que em zona rural, em cujos assentos conste estado
dentre outras situações peculiares, indique a de comunhAo, mas que, na realidade, se apresentam
irreversibilidade da posse titulada que induza ao individuados e em posição jurfdica consolidada, nos
domlnio. termos do art. 3A, § 111

, deste Provimento, o Juiz de
§ 2ll Na aferição da situação jurldica Direito poderá autorizar ou determinar a averbaçlo

consolidada, valorizar-se-ão quaisquer documentos da identificação de uma ou de cada uma das fraçOes,
provenientes do Poder Público, em especial do observado o seguinte:
município. I - anuência dos confrontantes da fraçIo do

Art. 411 Na hipótese de regularização pelo Poder imóvel que se quer localizar, expressa em
Público, conforme autorizado pelo art. 40 da Lei nll instrumento público ou particular, nesta hipótese com
6.766179 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), assinaturas reconhecidas;
poderá o Juiz competente autorizar ou determinar o 11 - identificação da fração na forma dos arts.
registro em idênticas condições, sem prejuízo da 176, inciso li, na 3, e 225 da Lei na 6.015173 (Lei dos
adoção de outras medidas, cíveis, criminais ou Registros Públicos), por meio de certidlo atualizada
administrativas, contra o loteador faltoso. expedida pelo municlpio.

Art. 5ll Nessa situação o Juiz de Direito poderá Art. 9ll Procedido o registro previsto nos arts. 2A
permitir o registro, embora nAo atendidos os e 311 e a averbação regulada pelo art. se deste
requisitos urbanísticos previstos na Lei nll 6.766179 Provimento, o Oficial do Registro de Imóveis abri"'
ou em outros diplomas legais. matrícula própria se o imóvel ainda nlo a tiver.

Titulo 11 - Do Registro de Contratos: TItulo V - Do Procedimento:
Art. 10. O pedido de regularizaçlo do lote

Art. 611 Registrado ou averbado o parcelamento individualizado, de quarteirto ou da totalidade da
(loteamento, desmenbramento ou fracionamento) do área será formulado ao Juiz de Direito, o qual, se
solo urbano, os compradores de lotes de terreno entender adequado, pode", ouvir no prazo de 10
poderão requerer o registro dos seus contratos, (dez) dias, o Oficial do Registro de Imóveis. Após
padronizados ou não, apresentando o respectivo manifestação do Ministério Público, a respectiva
instrumento junto ao Delegado do Oficio de Registro sentença será elaborada.
de Imóveis. § 111 Será adequado para conhecer da matéria o

§ 11l O registro poderá ser obtido diante da Juizo com competência em Registros Públicos.
comprovação idOnea da existência do contrato, nos § 211 O procedimento será especial de jurisdiçlo
termos do art. 27,§§ 111 e211

, da Lei nll 6.766/79 (Lei do voluntária, aplicando-se, no que couber, a Lei na
Parcelamento do Solo). 6.015173, com incidência do critério de conveniência

§ 211 Os requisitos de qualificação das partes ou oportunidade (art. 1.109 do CPC).
necessários ao registro, se inexistentes, serao Art. 11. Na hipótese da área parcelada nIo
demonstrados por meio da apresentação de cópia coincidir com a descrição constante do registro
autenticada de documento pessoal de identificação, imobiliário, o Juiz determina", a retificaçIo da
ou dos referidos na Lei nll 9.049, de 1à de maio de descrição do imóvel com base na respectiva planta e
1995, ou, ainda, de cópia de certidAo de casamento no memorial descritivo apresentado.
ou equivalente. Art. 12. Os lindeiros particulares que nIo

Titulo 111 - Das Ações de Usucapião: tenham anuído podelflo ser cientificados por carta
.. Art. 711 Nas demais hipóteses há a possibilidade com aviso de recebimento de mao própria (AR/MP),

de .soluçao por meio de ação de usucapiao, enquanto que a UniAo, o Estado ou o Municlpio serta
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citados na pessoa de seus representantes, com mesmo periodo, a produção brasileira cresceu a uma
prazo de 10 (dez) dias, quando for indispensável. taxa de 3% ao ano.

Art. 13. O registro e respectiva matricula, se for Contrastando com o cenário mundial e nacional,
a hipótese, poderão ser cancelados em processo segundo dados do IBGE, a área colhida de café no
contencioso, por iniciativa de terceiro prejudicado ou Estado do Rio de Janeiro apresentou, no periodo de
do Ministério Público, nas situações previstas em lei, 1990 a 1996, taxa negativa de crescimento da ordem
em especial nas hipóteses do art. 216 da Lei nll de 9%.
6.015/73. O Rio de Janeiro ocupou, no passado, posiçao

Parágrafo único. Se o juiz constatar que a de destaque no cenário da produçao de café, tendo
abertura de matricula ou algum ato autorizado por ele sido o maior produtor do País, visto que chegou a
nos termos deste Provimento sejam nulos ou colher mais de 3,5 milhões de sacas. Por diversas
anuláveis, determinará, fundamentadamente e de razões essa posição de destaque foi perdida no
oficio, o respectivo cancelamento, encaminhando ao tempo e, hoje, essa produção não chega a 200 mil
Ministério Público os documentos necessários às sacas, indicando decadência do setor produtor, com
providências cabiveis. conseqOências expressivas nos niveis de emprego e

Art. 14. Tratando-se de regularização de de renda no meio rural.
parcelamento popular de adquirentes de renda Não poderiam passar ao largo da grave crise
modesta, com valor do imóvel até R$5.000,00 (cinco que enfrenta o setor cafeeiro do Estado os demais
mil reais), demonstrado por certidão municipal, o segmentos da cadeia agroindustrial.
máximo dos emolumentos a ser cobrado pela Embora o Rio de Janeiro seja o segundo maior
abertura da matricula e o primeiro registro imobiliário mercado consumidor do Pais, ficando atrás apenas
será de R$20,00 (vinte reais). de São Paulo, as empresas de torrefação e moagem

Art. 15. Em face do elevado alcance social e do processam apenas 33% do café consumido. Na
disposto no art. 14 deste Provimento, na primeira região sudeste, o Rio de Janeiro é o único a
aquisição não haverá recolhimento de valor ao fundo apresentar déficit entre a industrialização local e o
de Reaparelhamento da Justiça. consumo, o que caracteriza o Estado como maior

Art. 16. Este Provimento entrará em vigor 15 importador de café do Pais. Esses números mostram
dias após a data de sua publicação, revogadas as que a indústria de torrefação e moagem de café do
disposições em contrário. Estado está subdimensionada, embora possa estar

Florianópolis, 7 de junho de 1999. ajustada às condições da sua produção de café. Com
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. isso, esse segmento, a exemplo do plantio, também
Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho, tem deixado de gerar rendas e empregos para a

Corregedor-Geral da Justiça. economia estadual.

Durante o discurso do Sr. Antônio Uma feliz parceria da Federação da Agricultura
Carlos Konder Reis, o Sr. José Thomaz do Estado do Rio de Janeiro com a Sebrae - RJ,
Nonô, § 212 do art. 18 do Regimento Interno, contando com o apoio institucional do Serviço
deixa a cadeira da presidéncia, que é Nacional de Aprendizagem Rural do Rio de Janeiro e
ocupada pelo Sr. Enio Bacci, § 212 do art. 18 técnico da Universidade Federal de Viçosa, permitiu a
do Regimento Interno. elaboração do Diagnóstico da Cafeicultura do Estado

O SR. PRESIDENTE (enio Bacci) - Tem a do Rio de Janeiro, relatório que fundamenta o
palavra a Sra. Deputada Alcione Athayde. Programa de Modernização da Cadeia Agroindustrial

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. do Café.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, A partir desse trabalho, muito bem elaborado
Sras. e Srs. Deputados, a produção de café tem sido pelas competentes instituições, serão definidas as
fonte de riqueza importante para diversos paises do ações de curto, médio e longo prazos, que visam, em
mundo, obrigando os tradicionais produtores a última análise, dobrar a produção estadual, gerando
buscarem novos mercados e direcionarem suas 7.800 empregos diretos, 23.500 indiretos e irrigando
ações para melhoria da qualidade e o com 15 milhões/ano a economia do interior
estabelecimento de sistemas de produção mais fluminense, além dos reflexos cumulativos na cadeia
eficientes. agroindustrial.

A produção de café mundial, no periodo de Os produtores de café do Estado do Rio de Ja-
1993/98, cresceu a uma taxa de 2,8% ao ano. Nesse neiro esperam contar com a interveniência e o aDoio
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do Governo Federal junto ao Banco do Brasil e ao Júnior propor a proibição de dar bala Juquinha para
BNDES, visando a liberação de recursos de crédito menor infrator da Febem.
rural para viabilizar a implantação. efetiva dos Ora, Sr. Presidente, como poderemos imaginar
programas resultantes dos estudos realizados. o menor, de 16, de 17 anos, analfabeto, marginal, que

Devemos aceitar o desafio de retomar o só sabe matar, traficar, seqüestrar e roubar,
desenvolvimento da atividade cafeeira competitiva e prestando serviço à comunidade? É o absurdo dos
eficiente no Rio de Janeiro, contribuindo absurdos. Diz também o Senador que as prisões do
significativamente para o progresso e melhoria de Brasil são as piores do mundo e que "não podemos
vida do povo no interior fluminense. inchá-Ias com esses infratores, que eu teimo em

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB _ RJ. Sem chamar de marginais, de 16, 17 anos. ~cho então que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. nós deverlamos colocá-los num hotel CinCO estrelas.
Deputados, meus companheiros, prezado Deputado . Afirma. ainda o ~r. N~b~r JÚ~iOr que a AIDS
Enio Bacci, Presidente dos trabalhos neste momento, atinge, no sistema penitenciário, 15 *' dos presos, e
estive hoje de manhã, durante quatro horas, ouvindo que, em conseqüência, os. menores não poderiam ir
pessoas, que eu pensava fossem debatedoras, a pa~ lá. Então, vam~s abrir as port~s ~as prisões e
respeito de proposta de emenda à Constituição sobre delx?r que esses 1.5 Yo dos presos~ al~étlcoS, possa~
a maioridade aos 16 anos. Há outras cinco propostas continuar sua Vida de marginalidade por ai,
a ela apensadas. estuprando quem não está com AIDS. Diz ainda que,

. desde 1920, o Brasil adotou o sistema da reeducação
Não sou advogado, s~quer rábula, mas me se~tl e da ressocialização. Só faJtou ele propor na

torturado naquela Comissão, po~que os 01~0 Comissão a adoção do sistema da ressurreição para
debatedores, todos grandes personalidades - ~avla todos os que foram mortos por esses jovens
apenas um Dep.ut~do Federal -, foram contrários à marginais. Mas pelo que eu saiba esses não
redução da maioridade penal para 16 anos e até ressuscitarão jamais.
mesmo alegaram, para não aprovar a proposta, que ..
estarlamos infringindo cláusulas pétreas da Disse aln~a um out~o de~atedor, o D~putado
Constituição. Estad~al de MIn~s Gerais LUIZ Tadeu Leite, que

. . . deverlamos ouvir os representantes desses
. Citei o nome de V. Exa., Sr. Pr~SI?ente, porque marginais na Comissão, ou seja, que deverlamos

sei que é favorável à redução da maioridade para 16 ouvir, por exemplo, o Baianinho, da Febem de São
anos. Paulo, que já cometeu seis homicldios, para saber o

De acordo com documento do Ministério da que ele acha dessa PECo Ainda segundo esse
Justiça, 22 mil adolescentes cumprem medidas Deputado Estadual, levar esses menores para o
socioeducativas. Se levarmos em conta que, entre 16 sistema penitenciário será, no mlnimo, uma maldade
e 17 anos, temos aproximadamente 20 milhões de e que, se passarmos a maioridade penal para os 16
menores no Pais, significa que estamos legislando anos, logo passaremos para 14, depois, para 12 e,
hoje para apenas 0,1% de menores infratores, ou em seguida, teremos bebês presos no Carandiru.
melhor, menores marginais. A partir desse principio, Outro debatedor que me surpreendeu muito foi
se não reduzirmos a maioridade para dar deveres e o ex-Deputado Alceni Guerra, segundo quem se
também direitos a esses menores, estaremos diminuirmos, por força de lei, a idade de
penalizando 99,99% dos jovens do nosso Pais. Por imputabilidade para 16 anos, será o mesmo que,
exemplo, muitos querem o direito de dirigir automóvel também por meio de lei, refluirmos a menstruação
e não podem, porque a idade mlnima admissivel para das meninas para 12 anos. Disse o ex-Deputado que,
tirar a carteira de habilitação é 18 anos. assim, vamos apenas transferir os jovens da Febem

E quero citar alguns argumentos para o Carandiru.
completamente estapafúrdios. Com toda certeza, Ninguém está pensando em punir ou botar na
caso venhamos a perder essa discussão na cadeia o jovem, o menor que comete um desvio
Comissão, no tocante à admissibilidade, iremos qualquer de conduta. A idéia é levar os criminosos no
trazer, através de recursos, a discussão para o Carandiru.
plenário desta Casa. Esses debatedores propuseram Se não adotarmos, essa mudança
criação de multa para menores, serviços à constitucional, pela qual 92% da população clama,
comimidade, sursis, privação de fim de semana. Só que é a maioridade penal aos 16 anos, estaremos
faltou nessa oportunidade o nobre Senador Nabor apenas estimulando que esses 99,9% de jovens
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no PaIs ingressem na diria, como a simples elevaçao de impostos. Aliás, a
carga tributária brasileira vem sendo
progressivamente aumentada ao longo desta década
e o desequillbrio das contas públicas, paradoxalmente,
só piorou. A asfixia por que passa o setor produtivo, a
cada In'stante surpreendido por elevações tributárias
emergenciais, pseudoprovisórias e, sobretudo, que
causam distorçao, já chegou a um limite inaceitáVel.
Neste instante, uma soluça0 desta natureza só agravará
a crise e contribuirá para uma maior recessão e
desemprego. Não se pode, como na fábula, matar a
galinha dos ovos de ouro.

De outra parte, a impossibilidade de taxação dos
inativos implica uma realocaçAo do corte das despesas.
Em uma economia estagnada, os investimentos públicos
são fundamentais. As inversOes na mocIemizaçAo da in
fra.estrutura, o estimulo às exportações e à agricultura, os
investimentos em pesquisa e desenvoMmento, entre
outros, têm sido progressivamente sacrificados ao longo
dos últimos anos e sua insuficiência tem efeitos
devastadores sobre as perspectivas de crescimento
econOmico.

Os gastos de natureza social, em saúde,
educaçAo e assistência social, por seu turno,
tomam-se cada vez mais importantes, diante do
crescimento da pobreza e das demandas da
populaçAo carente. Há que se preservar aqueles
programas, que já são tão poucos, destinados ao
combate à miséria e que podem significar tanto para
uma parcela expressiva da população brasileira. A
sensibilidade quanto ao problema social brasileiro
deve ser o fator preponderante no processo de
tomada de decisão sobre a redução do gasto público.

Percebe~se, portanto, a natureza complexa da
tarefa a ser empreendida. Em primeiro lugar, deve-se
priorizar a obtençAo de receitas pelo aumento da
eficiência da arrecadaçao e não pela elevaçAo de
alfquotas de imposto. De fato, sabe-se que há muitas
imperfeiçOes na legislaçAo vigente que permitem a
utilização de brechas fiscais, reduzindo, assim, o
peso tributário sobre os que podem pagar mais. Es
pecial atençAo deve ser dada ao capital financeiro
especulativo que passeia á· busca de vantagens,
aumentando desproporcionalmente seu retorno em
relaçAo aos demais setores econOmicos.

.Por outro lado, entendemos que há muita
ineficiência na administraçAo dos recursos públicos e
espaço para um aperfeiçoamento gerencial capaz de
tomar'mais produtivas as inversões realizadas pelo
Governo. O desperdlcio é uma "ealidade nacional,
ainda mais gritante quando S~ trata de recursos
públicos. Deve haver, outrosSií!L melhor crité'"lo na

decentes que temos
criminalidade.

a: a preocupaçAo que trago a esta Casa na tarde
de hoje, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. JoAo MENDES (PMDB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o PaIs, mais uma vez, vê-se diante da
iminência de um pacote de medidas de austeridade
fiscal, apesar de todo o esforço que vem sendo
empreendido nesse sentido, nos últimos anos. De
fato, o Congresso Nacional foi chamado inúmeras
vezes a oferecer sua contribuiçAo para o ajuste das
contas públicas, seja na aprovaçAo das reformas
propostas pelo Poder Executivo, seja pela elevaçAo
da carga tributária, elemento presente em todos os
planos emergenciais que surgiram como reaçAo ao
agravamento da crise financeira internacional e à
ameaça ao processo de estabilizaçAo.

Neste momento, uma decisAo do Supremo Tribu
nal Federal pela inconstitucionalidade da contribuiçAo
dos inativos aponta novamente para a necessidade da
implemen1açlO de medidas que possam compensar as
perdas de arrecadaçAo daI decorrentes e, sobretudo,
que pennitam a manutençAo das metas fiscais sobre as
quais se apóia toda a estratégia de controle inflacionário
e de reaJperaçAo da economia brasileira.

NIo pretendo com isso, Sras. e Srs. Deputados,
faZer qualquer altica à decido da Corte Suprema, a
quem cabe, em última instancia, a interpretaçAo das
determinaç6es constitucionais em nosso PaIs. Uma
decido perpetrada de forma unânime Só vem a
confirmar a existência de falhas na elaboraçAo da
Iegislaçlo proposta pelo Poder Executivo, apesar de
à seu mérito ter sido aprovado pela maioria desta
casa. O fato importante, contudo, é que paira uma
ameaça concreta sobre a credibilidade do programa
de ajuste fiscal brasileiro, o que Só poderá ser
revertido com uma açAo firme e determinada por
parte do Governo Federal.

O problema, portanto, está posto. Entretanto,
cabe a nOs, tanto quanto ao Poder Executivo,
adequarmos a SOlUça0 necessária às prioridades do
PaIs. NAo nos podemos omitir, ilustres colegas, da
responsabilidade de atenuarmos o sacriffcio a que
vem sendo submetido o sofrido povo brasileiro. O
desemprego aumenta, a economia está estagnada,
há carências sociais de toda sorte, enfim, a conta da
crise é alta e deve ser partilhada de maneira justa
pela sociedade.

Devemos, por esta razAo, evitar a tentaçAo das
soluç6es féceis e imediatas, quase tradicionais, eu
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realocação de despesas, de moeIo a preservar o funda- A conduta do Ministro José Sarney Filho à frente
mental e cortar o supérfluo, de maneira transparente da Pasta do Meio Ambiente tem animado aqueles
para a sociedade. que militam na área e lutam pelo resguardo da vida e

Seguir tal tipo de procedimento é, antesde tudo, por todas as questões ligadas à proteção ambiental.
reconhecer-se diante de um compromisso com a Surpreendentemente, porém, Sr. Presidente,
população. A caneta e a tesoura dos tecnocratas sras e Srs. Deputados, o Ibama baixou as Portarias
costumam adequar-se muito mais a limitações e n~' 842 e 843, por intermédio das quais somente no
idiossincrasias pessoais do que a qualquer outro Rio Grande do Sul, dos dezessete postos deste
critério justificável. A desculpa de cortar não Rode instituto, sobraram seis. Retiraram, por exemplo, o
servir de escudo para a incapacidade de fazê-lo de posto do Ibama do Porto do Rio Grande, local da
maneira eficiente. Não faltam exemplos em que a maior concentração pesqueira no Estado, onde é
incompetência, quando não a improbidade, levaram a feita a fiscalização do estuário da Lagoa dos Patos e
expressivos prejuízos para o setor público, em do litoral sul do Brasil; onde a pesca é abundante e a
detrimento de atividades prioritárias e fundamentais, incidência de pesca predatória muito freqüente.
que permaneceram à míngua. Retiraram também o posto da fronteira de Jaguarão

Reitero, portanto, Sras. e Srs. Deputados, a com Rio Branco, que controla a área da Lagoa Mirim
necessidade de apoiarmos a incansável busca pela - uma lagoa binacional -, onde acontecem muitos
consolidação da estabilidade, mas exigindo, em contrabandos de pele de ratão, caça de capivara e
contrapartida, maior compromisso tanto com a também a apreensão de redes.
população carente, como com o contribuinte, Retiraram ainda a equipe do Município de Bagé,
segmentos que já vêm pagando a maior parcela da que atendia a todo o entorno da região fronteiriça,
conta da crise econômica. Cabe-nos, igualmente, onde somente neste ano foram abatidos mais de 640
exigir maior criatividade por parte da equipe animais e houve a apreensão de mais de 15 armas,
econômica, para que as soluções sejam mais além de muitas redes usadas ilegalmente. O mesmo
eficientes, agindo de maneira circunstanciada sobre ocorreu com os postos de Torres, Tramandaí,
os pontos onde se possa minorar o custo social do Camaquã e assim por diante.
processo. Portanto, dos dezessete postos do Ibama,

Renovamos aqui, contudo, nossa eterna vamos ficar com apenas seis. A idéia que se tinha
confiança na capacidade do povo brasileiro em dessa reestruturação era de que o Ibama
superar as dificuldades que se apresentam. Quanto conseguisse cumprir com suas obrigações, ou seja,
mais não seja, este povo tem sido muito pouco reprimir todas as atividades ilegais e as que
respeitado quando as decisões de gabinete comprometem o meio ambiente. Lamentavelmente,
estabelecem verdades técnicas que não podem ser essa esdrúxula situação foi gerada por duas
contestadas. Levemos isso em conta e busquemos portarias, que não foram discutidas nem com o
as soluções adequadas. Conam nem com a Comissão de Meio Ambiente

Peço a V. Exa., Sr. Presidente, autorize a desta Casa.
divulgação deste pronunciamento no Jornal da Nesse sentido, estamos apresentando
Câmara e no programa A Voz do Brasil. Muito requerimento solicitando ao Presidente do Ibama que
obrigado. venha a esta Casa prestar esclarecimentos. Essa

O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem situação tem de ser revertida. Não é possível que, em
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. vez de aumentarem a fiscalização, para que os riscos
Deputados, ocupo esta tribuna para tratar de temas e os impactos no meio ambiente sejam reduzidos,
relacionados com o meio ambiente. façam exatamente o contrário.

O Ministro do Meio Ambiente, em reunião do Deixo também consignado, Sr. Presidente, que
Conama realizada no mês de junho, comunicou aos o Brasil está fazendo transporte de arsenal nuclear,
Secretários de Meio Ambiente e entidades Urênio-235, do Ipen, de uma universidade de São
ambientalistas que o Ibama será reestruturado. Essa Paulo para os Estados Unidos, via Porto de Santos. E,
reestruturação, que, segundo o Ministro, será segundo o Greenpeace, não foi divulgado ainda o
debatida no Conama, evidentemente deveria ser esquema de segurança para o transporte dessa carga.
debatida também nesta Casa, na Comissão de Além disso, não há garantias de que o Governo
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, americano não vá usar isso para a proliferação de armas
em amplo processo de discussão. nucleares.
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Por isso, da tribuna desta Casa, solicitamos à gestão, composição mista - pública, comunitária e
Comissão Nacional de Energia Nuclear que divulgue privada - e prioridade na prevenção) são considerados
os planos do transporte de emergência dessa carga, paradigmas de excelência pela Organização
que o Ministério das Relações Exteriores tenha a Pan-Arnericana de Saúde. É de se lembrar ainda que o
garantia, por parte do Governo norte-americano, de SUS foi um dos poucos setores de atuação pública
que o material não será usado para proliferação de brasileiros elogiados pelo PNUD - Programa das
armas nucleares e que o Governo brasileiro nos Nações Unidas para o Desenvolvimento.
assegure de que as medidas preventivas no Entretanto, é lamentável verificar que, mesmo
transporte da carga serão tomadas conforme as sendo um sistema que poderia ajudar a melhorar as
normas internacionais. condições de vida da população, a diminuir a

E mais, Sr. Presidente: não se sabe que navio mortalidade infantil e o controle de epidemias, o SUS
transportará esse material para os Estados Unidos e vem sendo negligenciado, o que faz com que
se haverá batedores das Forças Armadas, porque enormes setores da sociedade tenham sido
esse tipo de carga é sempre alvo de atentados empurrados para planos de saúde privados.
terroristas. O financiamento da saúde pública foi

A questão é da maior gravidade para o nosso sistematicamente descumprido pela União, Estados
País e fundamental para a prevenção da e a maioria dos Municípios desde a sua criação. De
contaminação do planeta. Queremos, por tudo isso, 1995 até hoje, os gastos do Governo Federal com a
todas as garantias para o transporte dessa carga. saúde foram diminuindo ano a ano, fato reconhecido

Muito obrigado, Sr. Presidente. até mesmo pelo Ministro José Serra no final de 1998.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronuncia Por esses motivos, a aprovação de uma emenda

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. destinando mais verbas para a saúde é, em si, um
Deputados, esta Casa aprovou, em 29 de outubro, enorme avanço. Torna-se necessário, porém,
uma PEC que aumenta os recursos públicos levantarmos alguns pontos da proposta que merecem
destinados ao financiamento do Sistema Único de melhor reflexão.
Saúde (SUS). No ano passado, o orçamento foi de A estipulação de percentuais diferentes para a
R$15,7 bilhões (descontados aqui os pagamentos de União, Estados e Municípios aplicarem recursos na
dívidas e de inativos). A previsão é de que, dentro dos saúde pode sobrecarregar estes últimos, sem contar o
próximos cinco anos, os recursos do SUS poderão fato de que a União estará vinculada apenas à variação
chegar a R$28 bilhões. do PIS - que pode ser negativo se a economia continuar

O substitutivo aprovado em primeiro turno na em recessão -, enquanto Estados e Municípios,
Câmara altera a Constituição, vinculando os gastos obrigatoriamente, deverão ater-se aos percentuais
da União com a saúde ao crescimento nominal do PIS fixados na proposta, independentemente dos resultados
(Produto Interno Sruto) a partirde2001. Jáparaoano econômicos do País e dos decorrentes reflexos na
que vem, o Gqverno Federal deverá aplicar 5% a arrecadação tributária.
mais do que aplicou no Orçamento deste ano. Teremos muito trabalho pela frente para
Estados e Municípios deverão comprometer 12% e reorganizarmos a saúde no País. A existência de
15%, respectivamente, de seus orçamentos para mais verbas não significa por si só uma melhoria nos
financiar a saúde. Esses percentuais serão atingidos serviços. Será necessário ainda traçar estratégias
gradativamente, até 2004, começando com 7% em objetivas para a aplicação dos recursos, sem
2000. esquecer a transparência e o controle social que

A saúde gratuita é um direito fundamental, devem presidir as ações do'SUS.
previsto no art. 196 da Constituição. Os Estados e, principalmente, os Municlpios terão,
Internacionalmente, a Declaração Universal dos daqui por diante, um papel ainda mais destacado nos
Direitos Humanos assegura (art. 25) a saúde e o destinos da saúde brasileira. É necessário atentarmos
bem-estar como direitos básicos de todo ser humano. para isso. Os Municípios serao os entes da Federação

Sr. Presidente, o SUS representa uma das que, proporcionalmente, mais recursos terão que aplicar
maiores conquistas do povo brasileiro implantadas a no setor. Desta forma, para que o sistema funcione,
partir da Constituição de 1988, pois garante o acesso será preciso que os administradores municipais
de todos à assistência gratuita à saúde. Os princípios estejam verdadeiramente comprometidos com a
do SUS (universalidade, integralidade no atendimento, melhoria do SUS. Esse vai ser um dos maiores
descentralização na execução, democratização na desafios a partir do próximo ano.
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Sr. Presidente, esperamos que a Casa, ao votar
em segundo turno essa PEC, dê ao Pais uma grande
contribuição, resolvendo a questão da saúde pública.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa

autoriza a divulgação do pronunciamento de V. Exll

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs
e Srs. Deputados, já não resta qualquer dúvida de
que precisamos colocar fim imediato à indústria das
superindenizaçOes, um dos mais ousados golpes
perpetrados contra o patrimônio público neste Pais.

São tantas e tão graves as irregularidades
relacionadas às superindenizações de terras para
fins de reforma agrária, que o fato se transformou
num dos mais escandalosos crimes contra o Tesouro,
envolvendo funcionários públicos do Executivo e do
Judiciário, proprietários de terras, advogados,
peritos. Ou seja, grupos muito bem articulados estão
conseguindo - em muitos casos - driblar as
resistências dos órgãos que lutam para impedir o
sucesso do crime organizado.

É por isso que consideramos imprescindivel a
instalação de uma CPI destinada a investigar o
assunto. Somente assim poderemos não apenas pôr
fim a esses crimes, mas também impor as
penalidades devidas e conseguir a restituição dos
recursos roubados do Tesouro.

O golpe baseia-se quase sempre na elevação
artificial do valor das terras por meio de medidas
judiciais. Depois de feita á avaliação inicial, as ações
conseguem multiplicar absurdamente os valores
calculados, por intermédio dos mais diversos
artificioso Estima-se que a diferença chega a quase
quinze vezes no Sudeste; doze no Centro-Oeste, e
nove no Norte. Na média nacional, essa diferença é
de pelo menos cinco vezes.

Os artificios usados para as indenizações
absurdas incluem superavaliação das terras,
benfeitorias e perdas presumidas com atividades
agropecuárias (mesmo de terras improdutivas),
inclusão de juros, honorários advocatrcios, expurgos
inflacionários etc. Até mesmo o valor da "cobertura
vegetal" nativa é acrescido ao total, enquanto todos
sabem que ele está incluido no valor da terra nua.

Há fortes indicias de corrupção envolvendo
todas as etapas do processo, desde a avaliação
pelos peritos até a tramitação judicial e as decisões
que multiplicam absurdamente os valores devidos. Já
existe comprovação de que proprietários pagam para
que suas terras sejam invadidas e, assim, eles
enriqueçam ilicitamente.

Os exemplos de fraude são mUItos e seu
número continua crescendo. A simples comparação
entre o valor da indenização estabelecido pelo rncra e
aquele pleiteado pelo proprietário da terra dá uma
idéia da magnitude dos prejuizos que podem ser
causados ao Tesouro.

Nos sessenta maiores casos envolvendo
desapropriação e superindenizações, os valores
avaliados pelo Incra são da ordem de 440 milhões.
Os valores das indenizações chegam a 7 bilhões de
reais, um valor no Tesouro de 6,5 bilhões.

Vejamos alguns casos:

- Fazendas Reunidas - São Paulo: Incra 
R$25,81 milhões; proprietário - R$1 bilhão; diferença
-974,19 milhões;

- Fazenda Anoni: Incra - R$84,2 milhões;
proprietário - R$525,1 milhões; diferença - R$440,9
milhões;

- Fazenda Horizonte e Escondido - MS: Incra
R$24 milhões; proprietário - R$927 milhões;
diferença - R$903 milhões;

Fazenda Araguaia - TO: Incra - R$40
milhões; proprietário - R$197,45 milhões; diferença 
R$157,45 milhões;

- Fazenda Ocoi - PR: Incra - R$12 milhões;
proprietário - R$445,64 milhões; diferença - R$433,4
milhões.

Em Rondônia, a União sofreu um prejuízo da
ordem de R$200 milhões nas indenizações pagas
aos proprietários, em apenas 12 imóveis rurais. As
indenizações sentenciadas pela Justiça somaram
aproximadamente R$250 milhões, enquanto que, a
preços de mercado, o montante não deveria ter sido
superior a R$50 milhões, de acordo com cálculos do
Incra.

No Amazonas, os imóveis rurais denominados
lotes 169, 176, 168, 175 e 167, com área total de 24
mil hectares, foram desapropriados para fins de
reforma agrária, em 1986, mediante uma indenização
no valor, apurado por critérios administrativos do
Incra, de R$58.935,93. Por decisão judicial, este valor
foi aumentado para R$9.822.712,90, em janeiro de
1993, valor ainda sujeito a juros compensatórios.

Para se ter uma idéia da gravidade da situação,
basta saber que em apenas quatro processos
judiciais, a União pode ser obrigada a pagar R$1,7
bilhão, o que equivale a todo o orçamento da reforma
agrária previsto para este ano. As ações dos
procuradores do Incra têm conseguido, em muitos
casos, impor um valor justo para as desapropriações.
Mas, ainda assim, a luta é desigual, porque eles não
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dispõem de meios para evitar a ação das quadrilhas das graves questões SOCiaiS que o Pars está
que se especializaram nas indenizações. enfrentando no tocante não apenas à gravrssima

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, situação do desemprego, mas sobretudo às questões
colhemos assinaturas, num total de 230, para sociais, sucateadas pela polftica econômica e pelo
instalação de uma CPI. Contudo, como o processo de projeto neoliberal.
sua instalação na Câmara dos Deputados é moroso e O movimento de hoje - que está repercutindo
complexo, o Senador Roberto Freire está colhendo em todos os cantos do Pars - reforça ainda mais a
assinaturas no Senado para que possamos - via grande oposição do povo ao projeto neoliberal.
Congresso Nacional - por intermédio de uma Ninguém mais está suportando as aberrações da
Comissão Mista, ver instalada essa CPI. Feito isso, polftica governamental!
apuraremos esses absurdos desmandos. Esse tipo Em todo o Pars, a partir do final desta tarde,
de coisa não pode ficar impune no serviço público! estarão acontecendo dezenas de atos públicos em

Feito isso, o Governo poderá multiplicar defesa da soberania nacional. O Governo tem de
esforços no sentido de realizar uma reforma agrária pensar na maioria dos brasileiros. Nosso Presidente
justa e abrangente, capaz de levar a paz ao campo e sabe falar várias Ifnguas, mas não a do seu povo.
dignidade aos trabalhadores que vivem da terra. O Dia Nacional de Paralisação e Protesto em

O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem Defesa do Emprego e do Brasil é importante para o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. fortalecimento das nossas energias. Com elas
Deputados, aproveito esta tarde para fazer algumas fortalecidas, vamos combater as atrocidades
observações extremamente importantes, no que diz cometidas pelo nosso Governo.
respeito ao Dia Nacional de Paralisação e Protesto Sr. Presidente, os movimentos populares são o
em Defesa do Emprego e do Brasil, que acontece grande fermento da mobilização social. Que este dia
hoje em todo o Pars. de luta fortaleça nossa indignação com o Governo.

Apesar de a grande imprensa ainda não ter Não mais podemos aceitar os abusos da política
divulgado todos os fatos, temos informações de que econômica implementada pelo Presidente Fernando
dezenas de cidades e capitais do Pars inteiro Henrique Cardoso e seus Ministros.
mobilizaram-se desde as primeiras horas da manhã Por isso, Sr. Presidente, deixamos registrada a
contra a polftica do Presidente Fernando Henrique nossa solidariedade e, ao mesmo tempo, a nossa
Cardoso com relação ao FMI. certeza de que essa luta representa um sucesso, a

O grito por emprego, dignidade e direito à vitória que fortalece cada vez mais o "Basta de FHC"
reforma agrária ecoa em todos os cantos do Brasil. A e o "Fora FMI".
partir de hoje o povo estará lutando contra a miséria e O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o desemprego. o seguinte discurso.) - Sr Presidente, sras e Srs.

Os atos ocorridos em diversas capitais - São Deputados, acontece hoje o Dia Nacional de
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e em várias Paralisação e Protesto em Defesa do Emprego e do
cidades do Rio Grande do Sul, entre elas Santa Maria Brasil, organizado pelo Fórum Nacional de Luta por
- paralisaram os transportes coletivos, escolas e Terra, Trabalho, Cidadania e Soberania. Esta é mais
universidades. Durante todo o dia estarão uma manifestação dos trabalhadores e da sociedade
acontecendo dezenas de manifestações, não só as já contra a política econômica do Governo Fernando
organizadas, mas também as que surgirem Henrique Cardoso, pela criação de empregos, por
espontaneamente no meio da população. Afinal, mudanças nas polfticas agrrcola, agrária, de saúde,
todos nós estamos indignados com o caos social educação e meio ambiente, pelo combate à fome e à
imposto pela polftica econômica do Governo. pobreza e pelos direitos dos aposentados, pelo

Tenho certeza de que o Dia Nacional de não-pagamento das dividas interna e externa e por
Paralisação e Protesto em Defesa do Emprego e do direitos sociais.
Brasil trará grandes resultados. Essa porrtica Estão ocorrendo neste dia manifestações em
desastrosa de sucateamento do Estado causou, todo o Pars, denunciando a polftica neoliberal do
neste último perrodo, o maior desastre de todos os Governo FHC, que privilegia os ricos e os
tempos em termos de desemprego. especuladores nacionais e internacionais, gastando

O Governo está apenas voltado para atender somente neste ano mais de R$88 bilhões com juros
aos interesses do Fundo Monetário Nacional, dos de uma divida pública criada, dentre outras, para
banqueiros e do capital especulativo, esquecendo-se socorrer bancos quebrados.
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Desde que iniciou sua gestão, FHC promoveu aos recursos investidos neste ano de 1999. Para citar
um verdadeiro desmonte do patrimônio nacional e apenas um exemplo, em audiência com os Ministros
vendeu a preço de banana as grandes empresas de da Fazenda e do Planejamento e Orçamento,
telecomunicações, mineração, petroquimica, propusemos que fosse trabalhada prioritariamente a
siderurgia e concessões das rodovias, e ainda criação de frentes no campo e nas cidades e que não
aumentou em 30% as tarifas públicas para garantir se entregassem os recursos existentes para-aqueles
lucros maiores para os novos donos dessas que prometeram investir nos sistemas privatizados.
empresas. E mais: em seu governo houve recorde de Estamos querendo _ e é esse o objetivo de mais
falências e concordatas, com mais de 23 mil micro, esta manifestação - a suspensão da divida externa e
pequenas e médias empresas fechadas somente em fim do acordo com o FMI; redução da jornada de
1998. trabalho sem redução de salário - jornada máxima de

O Governo FHC é responsável ainda pelo mais 36 horas para a geração imediata de até 3,6 milhões
alto fndice de desemprego da história do Brasil, com de empregos; aumento de 10% para todos os salários
mais de 18% de desempregados nas maiores regiões e salário mfnimo de 180 reais; destinação dos
metropolitanas, empurrando, só em São Paulo, mais recursos dos bancos públicos para os setores que
de 1,9 milhão de famflias para a mais absoluta mais geram empregos, principalmente para as
miséria! pequenas e médias empresas do campo e da cidade;

O Pafs encontra-se em absoluto abandono. A reforma agrária de fato, garantindo. o incentivo e
produção de alimentos não cresce há mais de três crédito para a produção, assistência técnica, polfticas
anos; aproximadamente 5 milhões de crianças em sociais e escoamento da produção; assentamento de
idade escolar estão no mercado de trabalho; e mais 2 milhões de famflias no prazo de 4 anos; criação
de 35 milhões de homens, mulheres e crianças vivem imediata de uma polftica agrfcola que incentive o
na condição de pobreza absoluta. O salário mfnimo pequeno e médio agricultor e a agricultura familiar e
não cobre despesas básicas de qualquer famf1ia, ampliação dos recursos do Pronaf; criação de um
como alimentação, transporte, energia, entre outras programa nacional para geração do primeiro
necessidades. emprego, com jornada especial de trabalho para os

A agricultura brasileira foi abandonada: mais de estudantes; instalação imediata de uma CPI para
400 mil pequenos agricultores familiares são apurar as denúncias de favorecimento no processo
expulsos de suas terras e a produção de alimentos de privatização do Sistema Telebrás; investimento em
não cresce há mais de três anos. moradias populares com subsfdios para populações

Este Governo esmaga o sonho das nossas de baixa renda, por meio de um plano de construção
crianças: cerca de 5 milhões, em idade escolar, estão de casas populares; fim do trabalho infantil e adoção
no mercado de trabalho, na maioria das vezes do Programa Nacional de Bolsa-Escola às famflias de
realizando trabalho penoso; não investe em baixa renda, para que seus filhos permaneçam na
educação: faltam vagas nas escolas públicas e escola; investimento na escola pública (10. e 20. grau,
universidades e mais de 25 milhões de brasileiros e técnicas e universitárias) com ampliação de vagas,
brasileiras mantêm-se no analfabetismo; não dá limitação do número de alunos por classe,
prioridade a saúde: o preço dos remédios subiu mais valorização e qualificação do profissional de
de 35% neste ano e o atendimento nos hospitais é educação; investimento na saúde pública com
cada vez mais precário e desumano; não .combate a melhorias do atendimento e fortalecimento do
seca e a pobreza: são mais de 35 milhões de Sistema Único de Saúde; uma previdência pública de
homens, mulheres e crtanças que vivem na condição boa qualidade para todos, aliada a uma polftica de
de pobreza absoluta e a situação da seca é ainda combate à sonegação; criação e ampliação do
mais dramática. imposto sobre grandes fortunas; diminuição das

~ preciso mudar a história. Somente a taxas de juros; e criação de um amplo programa de
mobilização da sociedade pode reverter este quadro. apoio às micro, pequenas e médias empresas,
Precisamos retomar o crescimento com geração de condicionado ao compromisso de geração de
empregos, combater a pobreza, valorizar a produção emprego e da formalização das relações de trabalho.
nacional e os serviços públicos e defender a A soberania nacional é hoje, sem nenhuma
soberania nacional. dúvida, um dos temas que mais ganha espaço no de-

A Oposição, por diversas vezes, apresentou bate pela importância do momento em que vivemos.
alternativas para este Pais. Uma delas diz respeito Cada vez mais brasileiros percebem claramente essa
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relação de dependência em que vive o Brasil, discutir a privatização do setor energético do Pars,
especialmente pela polftica que lhe é imposta pelo particularmente a da Eletronorte.
Fundo Monetário Internacional. Basta ler os acordos Para a surpresa de todos, logo no inrcio da
que fazemos, basta verificar a exigência de audiência, o Ministro, de forma muito dura, tentou
privatização de 6rgãos, de cortes, de demissões e mostrar aos Senadores e Deputados Federais e
tantas outras que são fielmente cumpridas e Distritais que a decisão de privatizar o setor
defendidas por esta Casa e pelo Poder Executivo. energético do Pars não pode sequer ser discutida,

Neste momento, é necessário que adotemos porque é decisão de governo e uma das bandeiras
uma posição nacional para que o Governo Federal pelas quais teria sido eleito o Presidente da
possa romper com a politica que nos é imposta pelo República.
Fundo Monetário Internacional. E somente esses Depois disso e da argumentação de vários
movimentos de massa que acontecem a todo o Parlamentares, o clima mudou. O Ministro passou a
momento, em várias localidades do Brasil, podem ouvir a todos, com atenção, porque constatou que ali
fazer com que lideranças que têm o poder de decisão estavam Deputados não s6 de partidos de oposição,
assumam essa responsabilidade. mas também da base de apoio do Governo Federal

Tenho dito que não há sarda isolada para nesta Casa e no Senado.
ninguém neste Pars. É preciso mudar o modelo O Ministro entendeu que a luta contra a
econômico, e o primeiro passo para essa mudança s6 privatização, essencialmente nos moldes como está
ocorrerá ap6s o rompimento com a polftica adotada sendo apresentada pelo Governo Federal, é em
pelo Fundo Monetário Internacional. E por causa defesa do Brasil, em defesa da Amazônia. Os
dessa polftica, o Governo Federal obriga os Estados Parlamentares tentaram mostrar ao Ministro que o
a privatizar 6rgãos públicos, sem que a sociedade discurso e a justificativa sobre a necessidade de
possa opinar, causando problemas aos Estados, aos privatização da Eletronorte não têm cabimento. Se
Municrpios e conseqüentemente aos cidadãos. não, vejamos. O Governo Federal diz da necessidade

Podemos ter um outro Brasil, a partir da vontade ?e pri~atizar o setor energético para qu~ possa hav7r
e do interesse dos brasileiros. Dispomos de Investlmento~ em ~osso ~ars. O Sr. MlnI~tro AloysIo
potencialidades que poucos lugares do mundo têm. Nunes ~errelra fOI questionado a respeito, porque
Vivemos uma crise causada muito mais por falta de esse discurso não se enquadra ao caso da
vontade politica do que de opção para superá-Ia. Eletronorte. Todos sabem tratar~se de empresa

. . I É deficitária e que grande parte dos seus recursos
O povo braSileiro quer mudança. por esta provêm da Hidrelétrica de Tucurur, que, aliás,

razão que estamos defendendo esta luta e queremos segundo proposta do Governo, deverá ser a primeira
somar n.ossa voz à v?~ dos trabalhadores, pensando a ser privatizada.
no Brasil pelos brasileiros. .,.

, Enfim, fOI demonstrado ao MInistro que não será
Est~ é a nossa I~ta, uma entr~ tantas que nos a iniciativa de privatização que fará com que

tem mOVido sempre adiante: até realizarmos o nosso investimentos no setor energético sejam feitos na
sonho de ~m ~rande Brasil, na esperança de que região amazônica. Pelo contrário, não existe nenhum
melhores dias Virão. segmento do setor privado que tenha interesse em

É por esta que razão manifestamos o nosso in- investir em energia ao saber que não haverá um re-
tegral apoio e participação a esse Movimento. torno imediato, sequer um retomo a curto ou a médio

Sr. Presidente, solicito a V. ExA que autorize a prazo.
divulgação do meu pronunciamento no Jornal da Foi dito ao Sr. Ministro que quase 40% da
Câmara e no programa A Voz do Brasil. população da Amazônia ainda não tem acesso a

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN energia elétrica. .
(Bloco/PCdoS - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Também foi dito a S. ExA que, apesar de uma
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, comunico ao das cláusulas da Aneel determinar que em todos os
Plenário da Câmara dos Deputados que participei de Municrpios 'do Pars a energia elétrica deve ser
audiência, na manhã de hoje, com o Ministro Aloysio oferecida 24 horas do dia à população, a média de
Nunes Ferreira, da Secretaria-Geral da Presidência fornecimento nas cidades da região amazônica não
da República. Aproximadamente vinte Parlamentares, chega a doze horas diárias.
entre Deputados Federais, Senadores e alguns Enfim, ao Ministro foi dito que o problema da
Deputados Distritais, reuniram-se com o Ministro para privatização da Eletronorte vai além da questão
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para as relaçõesenergética. É um problema que perpassa a questão alvissareira perspectiva
da soberania nacional e da ocupação e defesa internacionais.
daquele rico território. Como Presidente da Segunda Comissão,

Hoje, Sr. Presidente, apesar de a região somos também encarregado do comitê responsável
amazônica - rica região - ocupar quase 60% do pela promoção do respeito à Lei Humanitária
território nacional, é a que tem menor densidade Internacional.
populacional. E para que essa situação se reverta, Desde 1995, em Pequim, tínhamos a
para que se possa dar infcio ao desenvolvimento de responsabilidade de proceder a uma pesquisa junto aos
projetos que melhorem a qualidade de vida do povo 138 parlamentos filiados à União Interparlamentar
da região e garantam a preservação do meio destinada a saber do grau de envolvimento das
ambiente, são necessários investimentos em energia respectivas Casas no processo de respeito à Lei
elétrica. E isso não ocorrerá com a privatização, nem Humanitária Intemacional. Posteriormente, a orientação
com a entrega gratuita de nossas empresas públicas. seguida foi a de tentar compilar, com o auxílio

Sr. Presidente, durante a audiência, falou-se indispensável do· Comitê Intemacional da Cruz
também sobre a incoerência do Governo Federal - o Vermelha, um livro que servisse de ajuda aos
Governo tem conhecimento de todos esses pontos Parlamentares no tratamento da matéria.
levantados -, que insiste, por existir a decisão da Tivemos, pois, a imensa satisfação de, abrindo
privatização, em manter essa proposta. a Conferência, oferecer a todos os parlamentos, na

Do infcio do ano até agora, foram apresentadas presença do Presidente do Bundestag e do
quatro propostas diferentes, o que significa dizer que Presidente da Alemanha, com a participação da
o Governo brasileiro sequer tem para a região um Presidenta da União Interparlamentar, Madame
modelo energético. Najma Heptullah, e também do Presidente da Cruz

Primeiro, é necessário adotar um modelo Vermelha Internacional, Dr. Cornelio Sommaruga, o
energético para depois discutir o futuro das empresas livro - que tenho às mãos neste momento -"Respeito
públicas, ou da empresa pública Eletronorte. ao Direito Humanitário Internacional".

Sr. Presidente, concluindo, quero dizer a todos É um livro de bolso extremamente prático, que
que o Ministro se comprometeu em permitir a esta oferece aos parlamentos e parlamentares do mundo
Casa e ao Senado participar, juntamente com o sete questões e sete medidas concernentes ao tema.
Executivo, dos debates relativos à privatização da Primeiro, ele indaga o que é a Lei Humanitária
EJetronorte. InternaCional, o que pretende proteger e de que forma

fazê-lo; quais são os principais tratados da Lei
Aproveito a oportunidade para convidar todos Humanitária Internacional; o que eles devem

os colegas Parlamentares a participarem do respeitar; como se processa o respeito da
seminário sobre energia elétrica que acaba de se comunidade internacional a esse tipo de norma;
iniciar no plenário do Anexo IV desta Casa. como assegurar esse respeito; como os

Muito obrigada. parlamentares se atêm ao tema e o que eles podem
O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PFL - AL.) - Sr. fazer.

Presidente, SrAs e Srs. Deputados, de 11 a 16 de Propõe, em seguida, sete medidas
outubro próximo passado teve lugar em Berlim a 102ll extremamente úteis de como tornar a sua nação
Conferência da União Interparlamentar. Como antigo parte desses tratados, como reprimir violações à Lei
representante do grupo brasileiro na União Humanitária Internacional, como proteger a Cruz
Interparlamentar, tivemos a satisfação de, Vermelha e o Crescente Vermelho - que é a versão
representando o meu Pafs, ser eleito pela quarta vez árabe da Cruz Vermelha -, como implementar
Presidente da Segunda Comissão da entidade. medidas para assegurar o respeito à Lei Humanitária

O Congresso alemão foi extremamente Internacional, como disseminar o conhecimento,
simbólico, posto que realizado dentro do universo de como estabelecer uma comissão de incremento
comemorações alusivas ao 5()ll aniversário da desse tipo de norma e como proceder para ajudar no
Convenção de Genebra e ao 102 aniversário da respeito universal a esse tipo de lei. .
Queda do Muro de Berlim. Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, esse livro

A Alemanha unificada representa, sem dúvida foi distribufdo a 138 parlamentos e diretamente }]05

alguma, um ponto de virada na trajetória da mais de 2 mil parlamentares presentes à confer~'V1(~ia.

humanidade neste fim de século e uma nova e Estou encaminhando ao Presidente da ii~
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Deputado Michel Temer, uma proposição no sentido última, inconcebivelmente, há anos não passa de
de que a Câmara dos Deputados faça a tradução do irrisórios 90 reais por mês.
livro para o português, uma vez que o mesmo só está Ora, Sr. Presidente, sabe-se que ainda existe
disponlvel em inglês e em francês, para que inflação no Brasil, mesmo não sendo a incontrolada
possamos distribui-lo aos colegas Deputados e inflação de antes. Portanto, não se compreende que
Senadores e, mais do que isso, ás entidades civis que persista "permanente" no efeito, pois é uma maneira
se interessam pelo tema do Direito Humanitário perversa de aumentar disfarçadamente o imposto, já
Internacional. consideravelmente elevado.

Muitas são as questões que se propõem no Pela proposta, Sr. Presidente, fica contornado o
quotidiano brasileiro e internacional. Logo, logo problema, tornando as coisas aos devidos lugares,
discutiremos a questão da corte internacional e uma voltando a imperar a lógica e o bom senso.
série de temas que preocupam todos aqueles que Simplesmente passamos o limite em apreço de
como eu se debruçam no exame destas matérias. R$90,OO para R$360,00 mensais e,

Finalmente, Sr. Presidente, fiquei conseqUentemente, aumentamos seu valor anual de
extremamente orgulhoso por, representando o meu R$1.080,00 para R$4.320,OO.
Pais, ter conseguido levar a cabo uma árdua tarefa Minha proposta, Sr'-s e Srs. Deputados,
que durou três anos e seis meses. O oferecimento pretende constituir uma fórmula não inflacionária de
deste singelo livro de bolso, na realidade, corporifica promover reposição salarial, aumento do poder
e marca a presença do Brasil na atividade aquisitivo da população, robustecimento do mercado
parlamentar internacional. interno e da demanda por produtos e serviços e,

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB _ MS. conseqUentemente, a melhoria nos resultados de
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr&s produtores, comerciantes e prestadores de serviços,
e Srs. Deputados, volto à tribuna deste Parlamento progresso econômico e aumento de arrecadação de
para registrar a entrada a esta Casa do projeto de lei, tributos incidentes sobre o consumo, o faturamento e
de minha iniciativa, que "dispõe sobre dedutibilidade o lucro.
na formação da base de cálculo do Imposto de Para compensar as perdas, o Governo poderia
Renda". Solicito o apoio e a aprovação de V. ExIs, combater, efetivamente, a sonegação, permitindo,
dada a importância e a extensão da proposição. assim, que os assalariados deixassem de ser a

âncora da arrecadação tributária.
Com a sua aprovação, Sr. Presidente, na

determinação da base de cálculo sujeita à incidência Há estudos do IBGE mostrando que o Pais tem
mensal do Imposto de Renda, poderá ser deduzida a 7 milhões de contribuintes pessoas físicas, para uma
quantia de R$360,OO por dependente, e na base de estimativa de 15 milhões, com a sonegação
cálculo do imposto devido no ano-calendério serão chegando a algo próximo de 30% do Produto Interno
deduzidos R$4.320,OO por dependente. Bruto. Por que, então, o Governo não se esforçar em

cobrar o imposto devido dos 8 milhões, que não
As aHquotas do Imposto de Renda, Sr. pagam, sem sacrificar quem já paga regularmente os

Presidente, não são causa isolada da carga tributária seus impostos?
que assola o contribuinte neste PaIs, contribuinte Com a aprovação do projeto, Sr. Presidente,
este já sofrido pelo baixo retorno que encontra do estaremos, com certeza, contribuindo para o
imposto que paga, porquanto são sabidamente desafogo econômico-financeiro de enorme parcela
parcas as condiçOes de saúde, educação, transporte, da população deste País, que, ao pagar o Imposto de
entre outras, com que se defrontam diuturnamente os Renda, por todos esses últimos anos, sem que lhe
brasilei~os. tenha sido aumentado o limite de gastos com

A par dos altos percentuais que se cobram -e dependentes, sem sombra de dúvida está pagando
piorando ainda mais a situação do sujeito passivo -, injustamente um imposto a maior, o que se agrava,
têm-se limites de dedução incompatrveis com a porque isso se dá num momento em que há
realidade a que visam, Sr. Presidente. desemprego, carestia e depressão econômica, fato

De três importantes deduções hoje que de per si já se constitui em gravame suficiente ao
legitimamente permitidas, pensão alimentlciajudicial, sujeito passivo que paga tributos neste Pais.
contribuições previdenciárias e despesas com Ante isso, conto com o devido apoio de meus
dependentes de quem paga o imposto, as duas ilustres Pares no Congresso Nacional, para sua
primeiras, justamente, não têm limite de utilização. A necessária aprovação.
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Vale relembrar, Sr. Presidente, o que eu mesmo saúde, educação, segurança pública e
já registrei nesta tribuna em outra ocasião: a outros, esses, sim, de responsabilidade do
tributação da renda tende a declinar e mesmo a Estado.
desaparecer, no mundo da globalização, pois ela Com relação à privatização do setor de
desestimula e pune a suprema fonte de valor nesses energia elétrica da Região Norte e de toda a
novos tempos, a saber, o capital humano. Amazônia, especialmente, o procedimento

Peço a V. Ex· que determine a divulgação deste precisa seguir alguns mandamentos
pronunciamento pelos órgãos de comunicação da importantes, diferenciados de outras regiões
Casa. do Brasil. Primeiro, antes de privatizar, é

Muito obrigado. preciso consolidar o sistema. Depois, ele
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. deve estar integrado ao sistema nacional para

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s não correr o risco de isolamento. E, por fim, a
e Srs. Deputados, a questão da privatização do privatização deve seguir parâmetros que
sistema de geração de energia da Amazônia, e respeitem a particularidade de uma enorme
especialmente da Eletronorte, responsável por este área do Brasil, ávida por energia e que
serviço em meu Estado, Rondônia, começa a suscitar necessita, constantemente, de investimentos
profundas discussões. Gostaria de expressar minha para manter o que tem e ampliar onde a
opinião sobre o tema, expressa em artigo que oferta é muito menor que as necessidades.
publiquei no Jornal da Câmara, dia 28 de outubro Num plano geral e na teoria, a
passado, pois ele sintetiza minha posição sobre o privatização sempre tende a ser positiva.
tema "privatizações". Eis o teor do artigo: Livra o Estado de investimentos e gastos

imensos, de dfvidas nas empresas públicas
A modernidade exige que todos os que se acumulam ano a ano, muitas vezes

pafses se ajustem às novas realidades, seja até por má gestão, além de evitar o desvio
no campo econômico, seja na prestação de de recursos dos cofres estatais para áreas
serviços públicos ou nas áreas de não prioritárias. Contudo, ao se privatizar, é
abastecimento da população. No Brasil, fundamental que o Governo tenha nas
historicamente, o Estado sempre esteve mãos, sob seu total controle, mecanismos
presente em setores que, ao longo dos legais que permitam cobrar dos
anos, demonstraram que, nas mãos da concessionários privados o cumprimento
iniciativa privada, poderiam ter resultados rigoroso de todos os projetos. Deve a
melhores em todos os aspectos. A crônica legislação, ainda, permitir que o Governo
crise de receita que temos em nosso Pafs possa cobrar também investimentos, não
impede que o Governo gere recursos apenas nas áreas mais carentes, onde o
suficientes para investir, por exemplo, no poder aquisitivo é bem menor e o retorno às
setor de geração e distribuição de energia, empresas mais lento.
tornando antiquadas, com o correr dos
anos, nossas estatais do setor, sem Privatizar sim, entregar simplesmente
perspectivas de novos investimentos, além uma área tão vital para o Pafs, como a de
de trazer constantes prejufzos ao público energia elétrica, sem ter como cobrar, não!
consumidor. Ao vender uma estatal, e essencialmente

em áreas vitais como a de geração e
Obviamente, como projeto para os distribuição de energia, é preciso cobrar dos

novos tempos, a privatização do setor concessionários, das empresas privadas
energético, e principalmente do de vencedoras das concorrências, os mesmos
eletricidade, é importante para o Brasil. investimentos sociais que o Governo está
Empresas privadas, com grande potencial de
investimentos _ mas devidamente .ççbradas obrigado a fazer, por vezes, em áreas muito

carentes e sem o poder econômico igual ao
pelo Poder Público, por intermédio .de dos grandes centros. Privatizar sim, mas
contratos de serviços que protejam o Pafs - fiscalizar e cobrar também. Esse é o
podem investir mais e, ao mesmo tempo, caminho! .
permitem que vultosos investimentos
necessários, que antes safam dos cofres . Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
públicos, sejam alocados em setores tais como Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa adolescência, atendimento psicológico e psicanalítico
autoriza a divulgação do pronunciamento de V. ExA a crianças e adolescentes vítimas de violência sex-

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o ual, doméstica e social, distúrbio do movimento,
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. doenças do neurônio motor (esclerose lacteral
Deputados, há pouco mais de uma semana, recebi no amiotrófica), projeto de valorização do envelhecer,
meu gabinete um fax do Sindicato dos Médicos do doenças musculares (miopatias).
Rio de Janeiro que mais parece um grito de Atende ainda nas áreas de distúrbio de memória
desespero do seu Presidente, Dr. Jorge Darze, (demência) e é referência nacional para cirurgia
profissional dos mais competentes, estimado e estereotáxica cerebral. A população carente dispõe
respeitado na sociedade médica brasileira. ainda de laboratório de anatomia humana - com

O conceituado profissional da Medicina parece treinamento de técnica neurocirúrgica para médicos
angustiado com o que conceitua de golpe na saúde residentes em Neurologia -, de laboratório de
do povo que estaria prestes a sofrer a cidade do Rio análises clínicas, de eletroencefalografia,
de Janeiro. Segundo ele, é intenção do Reitor da eletroneuromiografia, avaliação auditiva e serviços
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Prof. José de radiologia, inclusive a tomografia
Henrique Vilhena de Paiva, transferir o Instituto de computadorizada.
Neurologia Delindo Couto - importante centro de Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
referência ligado à UFRJ e localizado desde 1946, ou como podemos observar, o Instituto de Neurologia
seja, há 53 anos, na Avenida Wenceslau Brás, em Delindo Couto - de reconhecimento internacional, já
Botafogo - para o Campus do Fundão, na Ilha do que não existe na área outra referência para esse tipo
Governador. de atendimento - é de fato de suma importância para

Essa decisão 'unilateral da Reitoria, Sr. a vida e a cidadania de milhares de cariocas e
Presidente e Srs. Deputados, está levando a classe fluminenses.
médica praticamente ao desespero. O Dr. Jorge Como bem nos alertou o Dr. Jorge Darze, o
Darze adverte, com a autoridade e a experiência que fechamento Instituto de Neurologia Delindo Couto,
lhe é peculiar, que tal medida certamente deixará sem que funciona sem ônus para a Universidade Federal
assistência médica a população do Estado, onde do Rio de Janeiro, porque recebe verbas
moram milhares de pessoas que necessitam do orçamentárias, significa a perda e a descontinuidade
atendimento médico neurológico patrocinado pelo de projetos de habilitaçao aos pacientes acometidos
Sistema Único de Saúde, o SUS. Foi na tentativa de de paralisia cerebral infantil, projeto de
sensibilizar as autoridades que o Sindicato dos videoencefalografia, Projeto Cérebro, entre outros
Médicos e outras tantas entidades da saúde serviços importantes à vida humana.
promoveram, segunda-feira passada, um ato
simbólico de abraço ao Instituto de Neurologia Nosso voto é no sentido de que o Prof. Henrique
Delindo Couto, defendendo sua permanência onde Vilhena tenha a sensibilidade necessária para ouvir o
sempre esteve até agora. clamor da classe médica, para só então decidir o que

realmente for bom e necessário à sociedade.
Pior do que a notícia da transferência para a Ilha

do Funda0 é o perigo iminente de a população do Muito obrigado.
Estado do Rio de Janeiro ver o fechamento da O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo
assistência neurológica a cerca de 123 mil pacientes Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras
que hoje sao atendidos na Area Programática dos e Srs. Deputados, com muito orgulho, venho a esta
SUS, que abrange todas as Unidades de Saúde do tribuna para falar de uma instituição da qual sou
Distrito Sanitário, Conselhos Tutelares de toda a originário e onde fui professor de Direito por mais de
cidade e Estado, Associação de Moradores e escolas vinte anos. Falo da Universidade Paranaense -
públicas que atendem às comunidades carentes. Unipar, com sede em Umuarama, no Estado do

Só para termos um ligeira noção da importância Paraná.
do Instituto dé Neurologia Delindo Coutô na vida de Sr. Presidente, a região noroeste do Estado do
cariocas e fluminenses, é importante ressaltar que ele Paraná foi objeto de uma colonização racional e
presta um gama de atendimentos voltados para áreas projetada. O desejo era o de produzir riquezas,
importantes da Neurologia, tais como: clínicas de estabelecendo uma nova fronteira, na década de 50.
cefaléias crônicas, epilepsia, distúrbios da Apesar de nova, a região ganhou destaque no
aprendizagem e comportamento na infância e contexto estadual e nacional.
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Um dos marcos do pioneirismo se pode Atualmente, já dispOe de programas de pós-graduação
identificar nos projetos de urbanização das cidades, stricto sensu ao nlvel de mestrado, com valiosos
com suas ruas e avenidas largas, rotatórias e instrumentos para o desenvolvimento de todos os
arborização intensa. envolvidos nesta parceria.

Imagens da década de 60 mostram a cidade de Por acreditar nos princfpios da integração e da
Umuarama cercada por matas e riscada por ruas sem participação é que a Unipar busca uma atuação
pavimentação, mas também com o gérmen da eficaz junto ao Mercosul, beneficiando-se da posição
construção e da racionalidade humana. geográfica estratégica que ocupa na região noroeste

Foi nesse panorama que, em 1972, surgiu a do Paraná.
primeira faculdade em Umuarama. Ela representava A Uniparconstitui-se em uma universidadejovem e
a iniciativa de seus fundadores, Cândido Garcia e diferente. Sua estrutura ffsica e organizacional está
José de Oliveira, no sentido de suprir a carência do interligada à sede em Umuarama através de rede
ensino superior e da cultura na cidade recém-criada e interativa de informações e comunicações.
em toda a região. A sede em Umuarama e os cébnpi em Toledo,

Em 1990, as faculdades criadas ao longo dos Gualra, Paranaval, Cianorte e Cascavel exercem
anos foram unilicOOas, conslituinclo as faculdades in1egradas, uma influência decisiva no processo de
que continuaram aescendo e, no dia 9de noverrbro de 1993, desenvolvimento regional em ações cada vez com
há seis a1OS, porIan1o, transformaram-se na Universidade maior sustentação. Nessa perspectiva, a Unipar é
Paranaense - UNIPAR. solidária com todos aqueles que, na luta entre o

Hoje, a instituição possui oito campi homem e a técnica, apostam no homem e na sua
universitários em cinco cidades no noroeste do capacidade ilimitada de buscar ser sempre melhor.
Paraná e apresenta-se como uma de suas maiores Sente-se, então, em comunhão viva com as forças de
expressões educacionais, contando com mais de 15 toda ordem, empenhada em abrir novos caminhos,
mil alunos em mais de cinqOenta cursos de rumo a uma sociedade moderna, provida de
graduação, além dos de pós-graduação. organismos sociais mais bem aparelhados para as

Sua área de atuação cobre uma região onde funções que lhe são atribuldas pela própria natureza.
não existem outras universidades, atingindo cidades Desde o começo, a Unipar teve consciência
em franco desenvolvimento, num raio de duzentos nltida de que o seu futuro dependia da audácia e da
quilômetros, que somam uma população de 1 milhão originalidade de seus objetivos e projetos.
de habitantes. Obedecendo a um planejamento racionalmente

A um só tempo, o mundo contemporãneo, ao elaborado, a Unipar conviveu com intensos períodos
lado da globalização, assiste a um processo de de crescimento ffsico para a construção de seus oito
regionalização econômica, social, polftica e cultural, campi e de recrutamento de pessoal de alto nível para
fenômeno esse que vem acompanhado pelo avanço a formação de seus quadros. Hoje, conjuga esforços
cientifico-tecnológico e também pela formação de e energia de muitos para a consolidação de sua força
blocos continentais com caracterfsticas geoculturais como uma das grandes universidades brasileiras.
próprias. Possui uma complexa estrutura organizacional,

Nesse contexto, na América Latina, Argentina, com caracterfsticas próprias, e uma infra-estrutura
Paraguai, Uruguai e Brasil buscam valorizar o ideal muito bem cuidada para atender aos mais de 15 mil
da integração através do Mercosul, criando um alunos de graduação e pós-graduação. Expande-se,
grande espaço para ampliar seus mercados com seriedade e competência, para além de seus
nacionais com condições adequadas de campi atuais, numa ação irradiadora e persistente,
competitividade e com justiça social. que extrapolará as fronteiras do Estado do Paraná

A Unipar reconhece que a educação exercerá rumo ao Mercosul.
um papel decisivo nas estratégias de aprimoramento Hoje, a Unipar já é a terceira universidade
dessa integração. Para isto, a exemplo de governos e paranaense em número de alunos matriculados.
de outras universidades, está buscando mudanças Com satisfação, cumpre-me, desta tribuna,
na área educacional para atender às exigências de parabenizá-Ia por seus 27 anos, seis dos quais como
um novo modelo de desenvolvimento. universidade, conduzida pela competente Reitora,

A Unipar tem procurado posicionar-se de forma Profll Neiva Pavan Machado Garcia, e pelo
participativa como geradora de intercâmbio com Vice~Reitor, Dr. Cãndido Garcia.
instituições universitárias, nos países do Cone Sul. Era o que tinha a dizer.



Durante o discurso do Sr. Pedro
Eugênio, o Sr. Enio Bacci, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
Deputados, as emissoras brasileiras de televisão têm
travado, ultimamente, uma acirrada disputa pelo último
lugar no ranking de qualidade de programação. A
justificativa é a de que, para vender, é preciso baixar o
nfvel porque é o que a grande massa da população
gosta de ver.

Uma pesquisa encomendada pelo grupo TVER,
especializado em discutir os excessos da
programação da televisão, mostrou que o cenário não
é bem esse.
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O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem Fomos Secretário de Agricultura do Estado de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Pernambuco e vimos de perto o drama de milhares de
Deputados, venho à tribuna abordar dois assuntos. O agricultores, pequenos produtores pernambucanos e
primeiro diz respeito ao Centro Regional de Ciências nordestinos, face a face com o drama da seca, sem
Nucleares, instituto que pertence à Comissão alternativa de sobrevivência. Essa preocupação é
Nacional de Energia Nuclear. permanente para todos desta Casa, em particular

O referido Centro, localizado em Recife, tem para a bancada do Nordeste, mas aumentou quando
importância fundamental para o desenvolvimento não recebi esta semana uma informação dos técnicos da
apenas das ciências e atividades correlatas às Sudene, garantindo que há estudos meteorológicos
ciências nucleares, mas também para o prevendo que, entre os anos 2003 e 2005, há de
desenvolvimento das atividades acadêmicas e de chegar uma seca bem maior do que aquelas que têm
pesquisa, naquilo que nosso Estado, Pernambuco, acontecido na Região nos últimos anos.
tem de muito forte, que é a presença concentrada na Sempre foi fundamental existir uma política de
nossa Capital de um número relativamente grande de desenvolvimento dos recursos hfdricos para a região
pesquisadores, de pessoal formado em diversas nordestina. Agora, mais do que nunca, é necessário
áreas do conhecimento cientffico e tecnológico, com haver - não se diga depois que não fomos avisados,
graduação, pós-graduação e pós-doutorado em com antecedência de quatro anos - uma polftica
áreas correlatas às ciências nucleares. estruturadora de recursos hfdricos eficaz, apoiada

O Centro Regional de Ciências Nucleares fará numa ótica de longo prazo e não realizada de forma
com que o controle de todas as atividades relativas à açodada, no meio de uma seca ondé a sobrevivência
irradiação nuclear seja efetivamente instalado no imediata das pessoas torna essa questão prioritária.
Nordeste, pois atualmente este controle não é feito da É preciso construir barragens, canais, adutoras,
forma devida. Haverá, por conseguinte, extraordinário poços artesianos profundos; explorar bacias
desenvolvimento na área médica, na pesquisa e sedimentares jamais exploradas, como, por exemplo,
produção de medicamentos que têm como base a a Bacia do Jatobá, em meu Estado e no vizinho
irradiação nuclear, na pesquisa voltada para o controle Estado de Alagoas; estabelecer uma estratégia do
de pragas e a conservação de alimentos, visando à uso da água para não apenas estocá-Ia, mas também
disseminação desta elevada tecnologia, baseada no para associá-Ia de forma eficiente à irrigação nos
binômio investimentos de alto valor e, principalmente, pequenos e grandes projetos.
conhecimento das pessoas, daqueles que têm Se tais providências não forem tomadas, Sr.
pós-graduação, enfim, formação intelectual e Presidente, daqui a quatro anos, não por falta de
universitária, capaz de gerar um núcleo importante de aviso, estaremos amargando mais uma seca no
aprimoramento deste Centro e do conjunto de Nordeste.
atividades que caracterizam a nova onda de
desenvolvimento do próximo milênio, baseada muito
mais no conhecimento humano do que nos
investimentos ffsicos propriamente ditos.

Registro nosso apoio a este Centro, que na
verdade está em instalação e poderá abarcar um
sem-número de atividades, algumas das quais já
relatei. Tudo isso está sendo possível graças ao
convênio firmado com a Universidade Federal de
Pernambuco, que o implantou.

Há, no entanto, a necessidade de liberação dos
recursos relativos a uma emenda em boa hora
aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
que garante os recursos para a implantação deste
Centro na cidade universitária da Universidade Federal
de Pemambuco.

O segundo ponto, Sr. Presidente, a que eu
gostaria de me referir diz respeito a algo que muito
nCl'3 preocupa há muito tempo, a seca do Nordeste.
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Os nClmeros finais revelaram que a classe C reprova a baixaria na TV, falta o Ministério da Justiça
está mais preocupada com o que assiste na televisao punir os abusos das programações de TV.
do que a classe A e também se incomoda mais com Passo a outro assunto, Sr. Presidente, SrAs e
os programas que exploram as pessoas. Srs. Deputados. No dia 9 de novembro,

A pesquisa foi respondida por jovens de 15 a 20 comemoraram-se os dez anos da queda do Muro da
anos que freqoentam escolas públicas e particulares Vergonha. Tal queda deveu-se a um movimento
e abordou questões como a necessidade de mais ciclópico de todo o mundo comunista, fruto de um
programas educativos na televisão e a preferência descontentamento cada vez mais generalizado con-
pelos programas que exploram discussões e a tra um regime muito bem classificado pelo cardeal
miséria humana - como o Programa do Ratinho, por Ratzinger como a "vergonha de nosso século".
exemplo. Infelizmente, as esquerdas brasileiras fingem

Dentre os alunos da classe C, 18% gostam de nada ter visto, nada ter contado e nada ter indagado
assistir a programas que têm discussões, contra 28% sobre povos inteiros escravizados, durante décadas,
dos alunos da classe A. Estes também ganham sob o taca0 do regime comunista.
quando a pergunta é sobre programas que debocham Em nosso Pais, no momento, assistimos com
dos outros: 16% da classe A gostam, contra apenas alegria ao crescimento das manifestações populares
7% da classe C. pedindo ao Governo o fim da impunidade diante das

A questão mais significativa da pesquisa foi invasões das propriedades rurais por parte do MST,
sobre a necessidade de mais programas educativos que vem só crescendo em seu radicalismo através de
na televisão: 65% da classe A sentem essa manifestações furibundas contra o Estado de Direito.
necessidade, contra 83% da classe C. A tao propalada marcha dos sem-terra chegou à

Os alunos das classes mais baixas também Capital Federal no dia 7 de outubro, fez um ato em
preferem os programas que mostram problemas que frente ao Banco. ~ent~aJ, mas ~ão chegou at~" a
todos sabem que existem mas que ninguém vê. Esplanada dos Mlnlsténos. Bem diferente da mar 9
.' realizada em 1997, que terminou em fr~,-·t;; é;.~

Os Joven~ da classe A g~stam menos desses Palácio do Planalto, quando foi dispersadê lor uma
programas (67 Yo frente aos 80 Yo da c1a~se ~). Um forte chuva. Tal mudança, sem dúvida, de. .rreu do
grupo de adolescent~s da favela de Hehópohs nao minguado número de manifestantes, que teriam
concorda, por exen:p o, com.~ forma co~o a !a~ela é simplesmente desaparecido no gr~ilado da
mostrada n~ tevê e Já s~ mobilizou.para discutir ISSO. Esplanada dos Ministérios.

No RIO de Janelr~, há maIs um: prova
0

que Se o MST não é capaz de produzir alimentot.
derruba a tese das emissoras. De 70 Yo a 80 Yo da nos 7 milhões de hectares - sim Sr Presidente 7
~udiência da TVE do Rio é formada pejas classes C, milhões de hectares! - desapropri~do~ pelo Gover'no
D e E. Fernando Henrique e distribuidos aos 280 mil

A partir dessa constatação, a programação da assentados, seus agentes sabem 'nuito bem
'IVE começou a ser reformulada e redirecionada para "produzir" noticias de repercussao junto ao público.
atender a essa parcela da população que engrossa Com o número reduzido de manifestantes e
sua audiência. "Percebemos que as classes mais com a bandeira de sem-tem' muito desbotada o MST
baixas buscavam na TVE informação qualificada resolveu utilizar outra mak" .'mpla que cons~guisse
mais acessível, que contribuisse para melhorar suas reunir os vários setores descontente j com o atual
vidas", E\}<plica Mauro Garcia, Presidente da Governo, com o pomposo no~ne ::le "Marcha Popular
''''lrnissora. pelo Brasil". Fez um protesto em frente ao Banco

Garcia explica que, com a estabilização do real, Central contra o acordo com o Fundo Monetário
o setor de eletroeletrônicos registrou um aumento Internacional- FMI e, ainda, a caminho, realizou culto
grande nas vendas de televisores. Foram vendidos ecumênico em homenagem ao índio Galdino de Je-
quase 10 milhões de aparelhos desde a implantaçêo sus, assassinado em abril de 1997. Mesmo com a
do Plano Real, o que significa, no minimo, 30 milhões variedade de protestos, a marcha não conseguiu
de novos telespectadores. "As emissoras nao sabiam sequer reunir 4 mil pessoas, segundo os cálculos da
como atender a essa imensa massa de forma rápida Policia Mjlitar.
e 1;(~J!TIeç:ar.2m 8 apelar." (Jornal da Tarde, 13-9-99.) Um dos lideres do MST, João Pedro Stédile,

Sr. Pre~ld~nte, 2~ pesquisas comprovam que a terminou a marcha com um discurso exaltado,
fK1S várias classes sociais, convocando os manifestantes a destruir pedágios,
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ocupar hidrelétrica e impedir o trânsito nas estradas sido de 'contemporização com os
em 10 de novembro, dia da greve nacional sucessivos atos de violação da lei,
programada pelos sindicatos. cometidos em numerosos pontos do Pars

Sr. Presidente, diante de tais ameaças, alguém pelo MST' (O Estado de S. Paulo,
já levantou a voz pedindo às autoridades medidas 12-10-99). E que o próprio Sr. Stédile 'em
cabrveis em prol da ordem social. O Dr. Eduardo de mais de uma ocasião já propôs invadir
Barros Brotero, Diretor da TFP, enviou carta ao Dr. bancos e supermercados"'.
José Carlos Dias, Ministro da Justiça, qualificando de Segundo o mesmo editorial, o que
"atitude altamente louvável do Senhor Ministro, ao provavelmente se prepara no Brasil é uma
abrir um inquérito na Policia Federal a fim de apurar a atuação terrorista-guerrilheira, sob os olhos
responsabilidade do Sr. João Pedro Stédile (dirigente fechados do governo: "Mais injustificável
do MST que não se peja em declarar-se marxista), ainda foi o fato de o governo tantas vezes
por incitamento à depredação de postos de pedágio e ter fechados os olhos aos atos de puro
invasão de usinas hidrelétricas. O que poderá levá-lo bandidismo perpetrados pelos sem-terra e
a ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que constituem, com toda probabilidade,
pois, segundo as próprias palavras do Sr. Ministro, formas de adestramento para a adoção no
trata-se de um "ato extremamente perigoso". Brasil dos métodos terroristas caracterrsticos

Sr. Presidente, leio alguns trechos deste de organizações a eles aparentadas, como o
oportuno documento: Sendero Luminoso, no Peru, as Forças Ar-

"A atitude de V. ExA é-nos tanto mais mad~s Revoluci~nárias, na .Colômbia, e o
grata quanto ela vem a público justamente MOVimento Zap~tlsta, no MéxIco. . .
no momento em que produtores rurais de Não é, POIS, sem razão que o MInistro
todo o Pars, coordenados pela Campanha da Educação, .Dr. Paulo R~nato Souza,
SOS Fazendeiro, da TFP, estão pedindo ao afir~ou catego.ncamen~e que o MST é um
Presidente Fernando Henrique Cardoso que ~o~l~ento, Insurreclonal contra as
ponha cobro à impunidade dos elementos InstitUições (Folha de S. Paulo, 9-10-99).
do MST e congêneres. Ora, é evidente qu.e tal i~surreição só pode

De fato, tais invasores profissionais _ prosperar com a Impunidade de que vem
diz a petição - arrebentam nossas cercas, gozando.
invadem nossas propriedades, matam Do que é exemplo a escandalosa
nosso gado, queimam nossas pastagens, impunidade desfrutada até agora pelo Ifder
bloqueiam nossas estradas, saqueiam de invasões-insurreições, Sr. José Rainha
nossos caminhões, matam nossos Júnior, acusado de assassinato, e
empregados e continuam impunes. assassinato-emboscada, cujo julgamento,

.Se o cerceamento das ações ilegais a!inal marcado para o dia 13 de deze~b.ro,

do Sr. Stédile for o primeiro de uma série de VInha sendo protelado sem que a opinião
atos governamentais visando coibir as brasileira fosse devidamente informada da
atitudes seguidamente criminosas dos razão desses adiamentos.
invasores da propriedade alheia Estamos seguros, Senhor Ministro, de
acobertados eufemisticamente pela alcunha que sua larga folha de atuações em favor
de 'movimentos sociais' - ainda a situação dos direitos humanos o levará a contemplar
no campo brasileiro poderá ser salva. com desvelo os direitos humanos de

Pois é claro que, se é criminoso o milhões de brasileiros ameaçados por esses
incitamento à destruição de pedágios e neo-insurrectos.
hidrelétricas, não o é menos o incitamento Brasileiros e católicos, alegramo-nos
e, mais ainda, a prática reiterada do esbulho com a pronta e firme conduta de V. ExI no
possessório, acompanhado de toda uma caso em pauta e auguramos que V. ExA não
seqüela de crimes conexos contra pessoas se detenha diante dos obstáculos que se
e contra propriedades. interpuserem, a fim de proteger nossa

Ainda recentemente um diário de querida Pátria em hora tão delicada.
grande circulação recordava em editorial Que Deus Nosso Senhor, pela
que, até agora, a atitude governamental tem mediação de sua Santíssima Mãe, o ilumine
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na promoção da Justiça e do Bem e faça pessoas com muito mais rapidez, e muitas das vezes
recair sobre sua pessoa e sua família é imediatamente imitado. O caso do motoboy
copiosas bênçãos". assassino de São Paulo é um exemplo de que tudo

Defenda reforma agrária! É preciso acabar que é divulgado pela imprensa faz efeito, e, muitas
com esta reforma agrária e começar uma política vezes, um efeito que não é saudável. O assassino, já
agrlcola verdadeira no Brasil. preso e réu confesso, recebeu e ainda recebe várias

Tenho dito. cartas por dia de moças querendo um relacionamento
O SR. ENIO BACCI (PDT _ RS. Pronuncia o com ele. Isso é bom? É o efeito da televisão, ou não?

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"ls e Srs. Em um programa dominical apareceu um
Deputados, não quero polemizar, tampouco criar assassina; já havia matado três ex-maridos. E esse
frases de efeito para tornar este meu pronunciamento programa fez o maior estardalhaço com a criminosa,
mais eloqüente, mas, com toda a certeza, o assunto chegando ao cúmulo de, no domingo seguinte,
que abordo hoje precisa e deve ser sempre lembrado, apresentar as cartas de pessoas propondo
pois, quem sabe, os Governos - Federal, Estaduais e casamento a ela. Para aparecer na TV, ela foi toda
Municipais - tomem vergonha e comecem a produzida, e a reportagem fez questão de mostrar
combater a violência desenfreada que assola a quem era o cúpido da vida dela. O que é isso!? É falta
população do Pais, com mais austeridade e sem a de matéria, de competência, é incentivo à violência, é
mlnima tolerância. conivência!

A violência que campeia as nossas cidades já Uma emissora que detém a maior audiência da
se transformou em matéria jornalfstica obrigatória em América do Sul não pode, não deve usar um canal,
todos os meios de comunicação como se fosse a que é concessão do Governo, para fomentar coisas
coisa mais banal do mundo. desse nlvel. É achar que o povo é bobo, que a

As instituições que foram criadas para reeducar, população é estúpida, tapada. Tenho o maior respeito
proteger e devolver o interno regenerado ao seio da por todas as emissoras, jornais e revistas do Brasil,
sociedade hoje são palco de barbáries, de corrupção mas tenho certeza de que precisamos rediscutir a
e extrema violência em seus interiores. Os bandidos função dos noticiários, dos programas que estão indo
não têm respeito, medo da polícia, da Justiça, das ao ar atualmente. Novelas viraram sexo explfcito em
leis. Eo pobre cidadão hoje vive trancafiado dentro do horários em que as crianças ainda estão na sala
seu próprio lar, porque as autoridades são vendo TV; os filmes, ah! os filmes são de uma
incompetentes e burocráticas demais para sanarem violência que até adulto treme! Por que temos de
de uma vez por todas essa onda de violência, copiar o que não presta do resto do mundo? Por que
praticada principalmente por adolescentes, em nosso temos de dar notfcias sobre americanos que se
Pais. matam, que saem às ruas dando tiros. Será que é

A desenfreada divulgação de matérias sobre para incentivar ainda mais o nosso povo? Por que
cenas de violência ocorridas nas Febem, nos temos que ser comparados com esse ou aquele pais
presldios, nas ruas, com certeza não leva a nada a que fabricou os seus próprios loucos. Já não chega
não ser provocar e instigar ainda mais atos quase que aturar os nossos loucos com os nossos problemas?
desumanos. Tenho certeza de que não é necessário Acho que chega! Uma emissora que realmente
uma cobertura jornalfstica tão cheia de detalhes, de queira fazer uma programação para o povo no
crimes cometidos com a mais pura maldade e mlnimo tem de ouvir, pesquisar e procurar saber o
brutalidade, com cenas que foram editadas que o povo quer, e não impor, empurrar garganta
justamente para chocar, para mostrar o sofrimento abaixo, de maneira ditatorial e arrogante, programas
alheio, com familiares das vitimas desolados, e manchetes que o povo não quer ver.
chorando, e o circo da mrdia todo armado para entrar O Governo está de braços cruzados, vendo o
no ar, disputando uns mrseros pontos de audiência. circo pegar fogo. Em todos os Estados da Federação
Esse procedimento, creio eu, s6 serve para incentivar a violência vem imperando, crescendo e se tornando
outros seres degenerados a praticarem mais e mais insustentável o seu controle. São corruptos fardados,
rebeliões e atrocidades, pois a imprensa estará são corruptos eleitos pelo povo, que teriam, na
sempre fazendo o seu papel, é verdade, em troca da realidade, a obrigação de defendê-lo e protegê-lo.
divulgação da brutal violência. São figurões envolvidos com canalhices, roubos,

O que é mostrado pela imprensa, assassinatos, e as autoridades sérias do Pars estão
principalmente pela televisão, é absorvido pelas acuadas, ameaçadas. Ora, tudo isso tem que ser
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revertido com a méxima urgência, pois, do contrário, Até quando o Governo vai ficar de olhos fechados
em um futuro bem próximo o nosso Pars estará nas para a violência em nosso Pais e baixando a cabeça
mãos dos marginais, dos bandidosI para os americanos, que, além de saquearem o

Se uma pessoa vive com o dinheiro contado, Brasil, querem vê-lo fraco e desprotegido? O Brasil
lutando com imensa dificuldade para manter o lar, os somos n6s, a juventude, e devemos lutar sempre por
filhos alimentados e com educaçAo, tendo, ao seu tempos melhores!
lado, o seu vizinho vivendo numa boa, com carro Sr. Presidente, ao finalizar, anuncio que está em
novo, roupas bonitas, comendo bem, geladeira cheia, processo de tramitaçAo, nesta Casa, projeto de lei, de
mas que nAo trabalha em canto nenhum, nAo tem minha autoria, sobre proibiçAo da publicidade de
emprego fixo, vai pensar o quê? De onde entao vem o armas em programas de televisAo e em qualquer
dinheiro? Do tráfico de drogas, de roubos, de 6rgAo de imprensa, bem como sobre controle da
assaltos, de açOes nada dignas de um cidadAo de programaçAo televisiva. Peço o apoio da Casa para a
bem. Qual será a relaçAo desses dois vizinhos? Um aprovaçAo dessa importante matéria.
vive endividado, é honesto (porque sabe que Era o que tinha a dizer.
honestidade nAo ~ virtude.e sim obrigaçAo) enquanto O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisao
oo~ tem uma Vida de rei; nada aco.ntece com ele, a do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
poliCIa . nAo o prende, a Justi~ n~o toma hoje, no Brasil, é Dia Nacional de ParalisaçAo e
conhecrmento das sua ações - e, aSSim, .a Vida dele é Protesto em Defesa do Emprego e do Brasil; contra a
uma mar de !Osss. O qu~ leva uma vl~a honesta, violência, a impunidade, a falta de reajustes salariais
como fica? Vai agDentar a sltuaçAo por mUito tempo? para os servidores públicos e as privatizaçOes

Tudo é uma questao de influência, de exemplos. fraudulentas e alienadoras de bens nacionais
E, se esse mesmo vizinho pobre nAo tiver uma boa estratégicos para o desenvolvimento econOmico e 50-

forrnaçlo de caráter, entrará também na vida do cial deste Pais. É dia de lembrarmos os atos que ao
crime. -se nada acontece com o meu vizinho, nada longo deste segundo semestre têm marcado a luta
acontecerá comigo·, pensa. pelas mudanças no Brasil: A Marcha dos 100 Mil, de

A impunidade, a falta de seriedade, a falta de 26 de agosto; os protestos dos caminhoneiros, dos
vontade polltica para resolver o problema da violência agricultores, dos professores e dos sem-terra; O Grito
vai tomando a cada dia a situaçAo insustentável, dos Exclurdos e as romarias da terra, que lutam pela
insuportável e irreversrvel, até o momento em que reforma agrária massiva, rápida e democrática.
explodir uma revoluçAo social na frente da casa dos Hoje, Sr. Presidente, 10 de novembro, serIa
responsáveis pela segurança no Brasil! realizados atos em todo o Brasil, como o que

O que dizer de um prédio que foi construrdo aconteceu agora ao meio-dia na antiga rodoviária de
para abrigar 400 pessoas e abriga 1.500? É o que Brasrlia, em Goiânia, Slo Paulo, no Rio de Janeiro,
estava acontecendo na Unidade Imigrantes da no Sul, no Nordeste e no Norte. A paralisaçao
Febem, em SAo Paulo. O que dizer de um intemo de significa reflexAo, reivindicaçOes e pressões livres e
18 anos que degola um colega? Tem recuperaçAo ou democráticas por mais verba para saúde, educação,
tem que ser confinado, trabalhando para se sustentar reforma agrária, poHtica agricola, geraçAo de
pelo resto da vida? O que dizer do seqDestrador do empregos, trabalho, moradia, paz e solidariedade
Sr. V\#ellington Camargo, que virou machete mais uma para com todos os excluidos e marginalizados da
vez ao promover uma rebeliAo na penitenciária de cidade e do campo.
GoiAnia, tendo toda cobertura da imprensa brasileira Queremos um Brasil soberano, independente e
em horário nobre? O que dizer do novo rdolo, o livre. É por isso que trabalhadores. entidades
estudante de medicina que loucamente disparou uma sindicais e sociais, igrejas, partidos progressistas em
submetralhadora que cospe 1.200 tiros por minuto, todo o Brasil se reúnem nas praças e ruas para dizer
matando e ferindo pessoas em um cinema de shopping que queremos mudanças, que nAo dá para continuar
de cIas8e média alta paulista? E ainda aparece em com este Governo que só pensa no FMI e em pagar
rede nacional em horário nobrel? De quem é a juros de uma drvida escorchante, deixando os
responsabilidade? Temos de abrir OS olhos e agricultores morrendo. nas suas terras, os
achannos uma soluça0, porque todos n6s somos trabalhadores acampados, sem assentamentos, e os
responsáveis. Chega de burocratas, de burocracias é servidores sem reajuste..
frente das instituiçõesl A Constituiçao precisa ser Hoje e sempre estaremos nas ruas, praças,
refonnulada, rediscutida. O Código Penal é obsoleto. universidades, escolas, fábricas e repartiçOes
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públicas, e também nas tribunas parlamentes, Em terceiro e último lugar, Sr. Presidente, os
lutando por cidadania, liberdade, dignidade, genéricos vêm atender a uma das grandes
democracia e desenvolvimento econômico e social necessidades do povo brasileiro, que é a situação
para todos os milhões de brasileiros. Hoje e sempre econômico-financeira da nossa gente. Está provado
Sr. Presidente, estaremos lutando e resgatando os que aproximadamente um terço da população
sonhos de Dorcelina de Oliveira Folador, Prefeita brasileira não toma remédios por falta de dinheiro. A
eterna de "mundos novos" para todos os habitantes outra grande questão é que os remédios de marca já
do Brasil. subiram de preço, neste ano, mais de 65%, Sr.

Era o que tinha a dizer. Presidente, por especulação da indústria
O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Pronuncia o multin.acional, e provado está, também, ~ue os

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. genéricos chega~ão. ao ~alcão da farmáCia com
Deputados, volto a esta tribuna, depois de duas pre~os bem m~ls Identificados e ~d~quados à
semanas dela distanciado, em função das atividades realidade financeira da população braSileira.
da CPI do Narcotráfico, com muita alegria por Por todas essas razões, Sr. Presidente,
participar do Parlamento nacional, conquanto o estam?s hoje começando a nossa participação nesta
assunto que motiva meu pronunciamento nesta tarde empreitada que se chama regulamentação e
seja, ao mesmo tempo, interessante e deveras implant~ção dos genéricos no mercado farmacêutico
preocupante. Proponho-me, Sr. Presidente, a fazer do BrasIl.
algumas considerações sobre os genéricos. Sr. Presidente, peço a V. Exil que autorize a

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero divulg~ção do meu pronunciamento nos órgãos de
proclamar desta tribuna que, verdadeiramente, o comunrcação da Casa.
advento dos genéricos é a democratização da Era o que tinha a dizer.
indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica terá Muito obrigado, Sr. Presidente, e que Deus nos
que ser de qualquer forma democratizada. abençoe a todos!
democratizada, Sr. Presidente. Os ouvintes da TV O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Câmara, os farmacêuticos, os proprietários de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
farmácia, a população brasileira e a Abifarma Parlamentares, o Governo editou nesta semana
precisam ouvir que os genéricos representam a medida provisória exigindo o recadastramento dos
democratização da indústria farmacêutica no Brasil. deficientes físicos e mentais que percebem o
Estaremos nesta tribuna, e esta tribuna tem mais eco benefício da renda continuada no valor de um salário
do que muitos outros recursos ou veículos de mínimo.
massificação. Os genéricos e a sua implementação É importante destacar que temos no País 14,7
no mercado de medicamentos significam a milhões de pessoas portadoras de deficiência física
democratização deste segmento da indústria. Não ou mental, segundo dados da Organização Mundial
queremos nem admitiremos a dolarização ou a de Saúde. E esse benefício, garantido pela
absoluta multinacionalização dos medicamentos Constituição de 1988, é pago a apenas 450 mil
consumidos pelo povo brasileiro. deficientes - menos de 3% -, porque o Governo

Em segundo lugar, Sr. Presidente, a presença colocou critérios, como o da renda per capita de um
dos genéricos no mercado, e esperamos esta quarto do salário mínimo por pessoa, para que
regulamentação, de uma vez por todas, valorizará o tenham acesso a ele.
profissional farmacêutico. Um percentual Há nesta Casa um projeto - que já está em
elevadíssimo, Sr. Presidente, das farmácias no País pauta, com solicitação de urgência e com todas as
têm farmacêuticos apenas para assinar a assinaturas exigidas pelo Regimento, para que seja
responsabilidade do estabelecimento comercial, pois colocado em votação -, que visa a ampliar o número
o consumidor não convive com este profissional. de portadores de deficiência com direito a esse
Quem lhe vende o remédio é o dono da farmácia ou benefício do salário mínimo. Evidentemente,
um balconista. A presença dos genéricos nas levando-se em conta o critério de um salário mfnimo
prateleiras imporá a presença do farmacêutico para por membro da famflia, e obrigando as empresas a
orientar o consumidor. Hoje há muita gente, Sr. contratarem um deficiente para cada cem
Presidente, se automedicando, escravizada pela empregados. E agora somos surpreendidos com a
potência da mídia, sustentada a peso de ouro pelos decisão do Governo: em vez de ampliar o leque e
grandes laboratórios, e isto é um perigo. abranger maior número de pessoas portadoras de
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Outra distorçao do PPA - qL ~ precisa seren
frentada com seriedade e imparcialidade pelo·Con-:
gresso Nacional - é a projeção das exportações.
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deficiência para ganhar esse miserável beneficio de O PPA prevê que as exportações brasileiras
um salário minimo, edita uma medida provisória com deverão aumentar de US$50 bilhões para US$ 100
o objetivo de cancelar o beneficio dessas 450 mil bilhões. Esta é uma meta incompatfvel com a situa-
pessoas. ção observada atualmente no Pais. A balança co-

Por isso, Sr. Presidente, deixo registrado o meu mercial vem demonstrando sucessivos déficits. Ve-
protesto e a minha solicitação para que omeu projeto, jamos alguns números:
que já se encontra em pauta, seja colocado em Balança comercial - déficits
votaçao com urgência. Agosto/99, US$181 milhões;

Muito obrigado. Acumulado de 1999, US$ 706 milhões.
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o ., .

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. . Dla~te d~stes nu~eros, o Cong~~~so Nacl~nal
Deputados, no momento em que a Câmara dos precisa discutir ~lternatlvas que pOSsibilitem ef~t~va-
Deputados e o Senado Federal apreciam mais um mente um crescimento d~s exportações e establll~a-
PPA, urge que nós, Parlamentares, reflitamos sobre ção da. balança comercl~l.. E o Governo. nec:s~lta
algumas metas apresentadas pelo Governo Federal. ser mais auste.ro na. administração da cOisa publica

e trabalhar maiS, deixando de lado esta postura de-
Não podemos ser contagiados com o discurso masiado eufórica e festiva.

eufórico do ~residen~e Fernando Henrique Cardos~. O PPA não pode ser tratado com desleixo pelo
É nece~sáno.apreciar as metas governamentais Governo, com projeções falsas e descomprometidas
com mUita senedade e tendo por, base dados con- com a realidade, por isso, eu chamo a atenção dos
cret~s do atual momento do Pais. Não podem~s nobres Parlamentares para que insistam na necessi-
analisar as metas. do P~A. sem o respaldo dos nu- dade de que o assunto seja analisado com o devido
meros da economia braSileira. respeito.

Para se ter uma idéia das inconsistências do O Pais continua vivendo uma crise sem prece-
projeto governamental, destaco os equivocos da dentes; o povo passa fome nas grandes e nas pe-
previsão de crescimento do PIB na ótica do Gover- quenas cidades; a agricultura está enfraquecida; o
no. O PPA projeta um crescimento de 4% em 2000; comércio está comprometido com dívidas e não tem
4,5% em 2001 e 5% em 2002 e 2003, perfazendo recursos para ampliar suas atívídades; a indústria
um total de crescimento do Produto Interno Bruto nacional foi dilapidada pelas políticas neoliberais
brasileiro de 18,5%. deste Governo. E apesar de tudo isso, o Governo

Ora, esta projeçao não pode ser aceita pelo nega-se a debater com seriedade um tema da im-
Parlamento brasileiro sem que o Governo demostre portância do PPA.
com seriedade as práticas capazes de garantir um Este Governo realmente não é sério, Sras. e
crescimento desta natureza. Srs. Deputados.

É evidente que toda a coletividade brasileira e O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
nós Parlamentares queremos um crescimento do PIB seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
consistente, todavia, a ação do Governo do Presidente mantares, no Dia Nacional de Paralisação e Protesto em
Fernando Henrique Cardoso tem apresentando números Defesa do Emprego e do Brasil discorreremos sobre o
inexpressivos com relação ao crescimento do PIB. salário minimo que entendemos é uma das maneiras

O primeiro PPA de FHC, por exemplo, previu de combate à miséria e pobreza neste Pais.
um crescimento de 14,1% de 1996 a 1999, contudo, O salário minimo no Brasil de 1940 a 1999.
a realidade registrou um crescimento de 6,2%, ou 1) Definição e valores desde 1940 até 1999.
seja, menos da metade da projeção pr~sidencial. Fonte: DIEESE _ Baseado no Municipio de

Mantida a mesma projeção, o PIB brasileiro no São Paulo.
periodo de 2000-2003 deverá crescer apenas 8,1%, Valor em reais em outubro de 1999.
muito distante, portanto, dos 18,5% estimados pelo Indice 100 = julho de 1940.
Governo. Inclui 13A salário, a partir de 1962.

Inclui abono de agosto de 1990 e janeiro de
1995.
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ANO YALOREM RS INDICE MENOR VALOR MAIOR VALOR
MÉDIA Julho 1940=100 NO ANO NO ANO

1.940 543,73 98,02 529,72 554,71

1.951 204,11 36,5 196,36 216,7

1.952 54.790 98,77 518 591,17

1.959 662,58 119,45 577,83 799,23

1.960 556,26 100,3 468,35 713.32

1.963 466 89,43 359,12 554,83

1.964 477,74 92,4 335,99 574,8

1.969 347,36 67,66 319,54 372,84

1.970 353,1 68,86 325,08 383,91

1.980 314,42 61,71 216,54 366,23

1.989 205,85 40,66 175,56 226,63

1.990 150,31 29,06 122,27 208,08

1.994 128,48 24,77 107,63 139,65

1.995 125,57 24,S 102,05 142,71

1.996 127,51 24,9 120,96 133,5

1.997 129,53 25,29 124,09 133,47

1.998 135,61 26,52 125,96 139,81

1.999 137,23 24,74 135,75 140,49
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Se atribuirmos um valor 100 para o salário
mínimo de julho de 1954, quando ele tinha um valor
equivalente a R$554,71 em outubro de 1999,
podemos ver que o salário mínimo tem seu nível
máximo em 1959, alcançando R$799,23 em janeiro,
chegando a 119,45% do salério de 1940.
Posteriormente o salário mínimo diminui, mas fica
ainda em torno dos R$500,00 em média até 1963 e
superior a R$450,00 até 1965. Continua diminuindo,
mas ainda fica em torno de R$300,OO até 1983 e em

torno dos R$200,OO em média até 1989. Com Collor,
em 1990, baIxa a R$150,00, chegando a 29% de seu
valor inicial. Com Fernando Henrique Cardoso, con
tinua sua tendência decrescente, chegando aos
atuais R$136,00, o que corresponde a 24,52% do
salário mínimo original.

Valor da cesta básica.
Valor constitucional do salário mínimo.
Salário mínimo nominal e necessário
Setembro de 1997 a setembro de 1999

Período Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário

1997

Setembro RS 120,00 RS 776,42

Outubro RS 120,00 RS 789,69

Novembro RS 120,00 RS 802,13

Dezembro RS 120,00 RS837,I6

1998

Janeiro RS 120,00 RS864,88

Fevereiro RS 120,00 RS854,55

Março RS 120,00 RS869,76

Abril RS 120,00 RS 916,30

Maío RS 130,00 RS942,09

Junho RS 130,00 RS936,46

Julho RS 130,00 RS 882,78

Agosto RS 130,00 RS 852,11

Setembro RS 130,00 RS844,55

Outubro RS 130,00 R5861,O:t

Novembro RS 130,00 RS8S4,89

Dezembro RS 130,00 RSlfS7,66

1999
Janeiro RS 130,00 RS880,93

Fevereiro RS 130,00 RS896,~i

Março RS 130,00 RSS!12,S6
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Abril RS130,00 R$ 878,24

Maio RS136,00 R$ 882,53

Junho R$136,00 RS896,22

Julho RS136,00 RS 870,76

Agosto RS 136,00 RS 892,44

Setembro R$136,00 RS 908,74

Novembro de 1999

Salário mínimo nominal: salário mínimo vigente.

Salário mínimo necessário: salário mínimo de
acordo com o preceito constitucional "salário mínimo,
fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender às suas necessidades vitais básicas e às de
sua família como moradia, alimentação, educação,
saúde, Jazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;" (Constituição da

República Federativa do Brasil, Capítulo li, Dos
Direitos Sociais, art. 7D., inciso IV).

Foi considerado em cada mês o maior valor da
ração essencial das localidades pesquisadas. A
família considerada é de dois adultos e duas
crianças, sendo que estas consomem o equivalente a
um adulto. Ponderando-se o gasto familiar,
chegamos ao salário mínimo necessário.

2) Salário mínimo na América Latina e outros
países:

PAíSES VALORES DO S.M.
Equivalentes em reais

AUSTRÁLIA 2.098

BÉLGICA 2.006

HOLANDA 1.878

FRANÇA 1.746

CANADÁ 1.672.

ESTADOS UNIDOS 1.614-
NOVA ZELÂNDIA 1.399

JAPÃO 1.060

GRÉCIA 959

ESPANHA 924

PORTUGAL 726

MÉXICO 188

PERU 179

URUGUAI 149

BRASIL 136

Fonte: DataFolha

Valor do salário mínimo nos últimos cinco anos:

ANO JULHO DE 1940 JULHO DE 1940 MENOR MAIOR VALOR
554.,71 ÍNDICE = 100 VALOR DO ANO DO ANO

1.995 125,57 ;24,5 102,05 142,71

1.996 127,51 24,9 120,96· IJJ,5

1.997 129,53 . 25;i9 124,09 133,47

1.998 135.61 .26,52 125,96 139,81

1.999 137,23 24,74 135,75 140,49



Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Ração Essencial
Preços Médios em maio de 1999
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Produtos PÃo DE
AÇUCAR

Brasilia· R$

PREÇO PRODUTO CONSUMO GASTO %doS.M.
MENSAL MENSAL

1. Carne 5,92 Kg.Coxio 6,OKG 35,52 26,11
duro

2. Leite 0,77 Litro.c 7.5 L 5,77 4,24

3. Feijão 1,29 Delicia 4,5kg 5,8 4,26

4. Arroz 0,98 Tio Joio 3kg 2,94 2,16

5. Farinha de 0,88 Sol 1,5kg 1,32 0,97
Trigo

6. Batata 0,49 6kg 2,88 2,11

7. Tomate 1,65 9kg 14,85 10,91

8. Pão 1,8 0,09 peça de 6kg 10,8 8,02
50gr

9. Café 5,9 Do Ponto O,60kg 3,54 2,6

10. Banana 1,17 7,5dz 8,77 6,45

11. Acúcar 1,49 Doçuc;:ar 3kg 4,47 3,28

12. Óleo 1,24 0,9 LPuress 9 1,11 0,81

13. Manteiga 8 1Kg Parrnalat . O,75kg 6 4,41

Gasto Mensal 103,77 75,73

Tempo de
Trabalho

Cidade mais
cara

As tabelas acima por si demonstram que o
salário mínimo no Governo FHC é o menor de todos
os tempos e, o que é pior, o menor da América Latina.

Sr. Presidente, o Congresso Nacional não pode
continuar se furtando à discussão do salário mínimo.
Propostas existem: Dentre elas o Projeto de Lei nA
001, de 1995, de nossa autoria, que fixa o salário
mínimo em 218 reais, com extensão do mesmo
percentual a todos os aposentados e pensionistas.

Conclamamos nossos nobres pares para que
votemos a matéria que se encontra em regime .de
urgência urgentíssima na Câmara dos Deputados há
mais de um ano.

Era o que tínhamos a registrar, Sr. Presidente.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o dia nacional de protesto organizado
pelo Fórum Nacional de Luta por Trabalho, Terra,
Cidadania e Soberania é uma manifestação cívica
que critica o Governo FHC e defende o País. Muitos
governistas deste plenário repetirão a argumentação
pronta de que se trata de uma minoria corporativa,
derrotada no processo eleitoral e que não aceita as
transformações estruturais do Governo FHC no rumo

da modernidade e de uma participação competitiva
diante da globalização.

Diz o BNDES em recente publicação:

Nota-se não apenas uma mudança
fundamental no ambiente macroeconômico
do país relacionada com a estabilidade de
preços dos últimos anos, mas também um
notável processo de melhória de eficiência
do setor privado; um fluxo constante e
significativo de entrada de capital de
qualidade - na forma de investimento direto,
que não acarreta os problemas de alta
volatilidade associados a outras formas de capi
tal; a maior concorrência nos diversos
mercados; o avanço da integraçao regional no
âmbito do Mercosul... e, mais recentemente, um
esforço maior - ainda que incipiente - para,
finalmente. se começar a debelar o antigo
problema fiscal brasileiro.

Ou seja, as hostes do Governo acreditam fielmente
que a macroeconomia do Plano Real foi suficiente para
superar as limitações de competitividade, sobretudo,
.produtividade de nossa economia, necessária para que



"Trata-se de uma Iiquidez excepcional", afirmou
Carlos Antonio Magalhães, analista de investimentos
da Consultoria R. Sirotsky. Magalhães não tem
dúvidas de que, com a ajuda do Governo, os bancos
- que ganharam bilhões em janeiro último, forçando a
desvalorização do real - fecharão o ano com lucros
recordes. Segundo suas projeções, dez das maiores
instituições (Itaú, Banco do Brasil, Bradesco,
Banespa, Unibanco, Real, Bemge, BBV, Mercantil de
São Paulo e Sudameris) irão lucrar 8 bilhões de reais,
quase dez vezes mais do que os ganhos estimados,
neste ano, para a Vale do Rio Doce, a maior empresa
exportadora do Brasil.

"Caso repita, nos próximos três anos,
rentabilidade média de 22%, como a deste ano, o
sistema bancário dobrará de tamanho", disse o
analista da R. Sirotsky. "Não se trata de chororô de
empresários ou de discurso de sindicato de
trabalhadores, mas o governo decidiu governar para
os bancos", ressaltou. A vida dos bancos está tão boa
no Brasil, que nem a entrada das instituições
estrangeiras no mercado provocou estragos. "Por
acomodação", como deixou escapar um técnico do
Banco Central. "Os bancos estrangeiros perceberam
que não precisam fazer muito esforço para ganhar
dinheiro no Brasil. Basta cobrar juros altos de seus
clientes e comprar títulos da dívida pública que se
consegue obter rentabilidades recordes",
acrescentou Carlos Magalhães. A suposta briga que
as instituições dizem travar pelos clientes também é,
segundo o analista da R. Sirotsky, uma farsa, já que
acabam praticando quase as "mesmas taxas
extorsivas de juros" cobradas dos tomadores de
crédito. O Banco Central não o deixa mentir. Num
relatório divulgado na última sexta-feira, a autoridade
monetária mostrou que "três grandes concorrentes" 
Bradesco, Unibanco e ltaú - estão liderando o ranking
dos bancos com as maiores taxas de juros do cheque
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um surto de desenvolvimento promova, por decantação, De janeiro a junho deste ano, segundo
melhorias sociais. a Austin Asis, os 179 maiores bancos tiveram

. .. . lucro de R$ 8,7 bilhões. Na média, para cada
Ora, não é precIso ser mais realista que o. r~1 R$100 de patrimônio, os bancos embolsaram,

para empiricamente perceber~os as mazel~s SOCiaiS limpinhos, R$22. Nos primeiros seis meses do
promovidas p~r .uma pohtlca mo~etansta, de ano passado, o saldo foi negativo em R$2,2
contração da IIqUldez, arrocho salanal s.obre .os bilhões, basicamente por causa das perdas
trabalhadores e redução brutal do Estado, inclUSive acumuladas por dois bancos estaduais _ o
sua capacidade de in.vestimento. Não é .à toa que Banco do Estado do Paraná (R$2 bilhões) e o
fechamos o quarto bimestre orçam~ntáno do an.o Banco do Estado de Pemambuco (R$471
com um índice acumulad~ d~ 1.~62 bilhões de reais milhões). O caixa dos bancos está tão cheio,
e~ investime~tos ~55,86Yo mfenor a 1~~8) ~ 33,1 que para cada despesa de R$100 dispõem
bilhões de reais em JUros e encargos da d,Vida mterna de R$112 82 isto é há uma sobra superior
e externa. Entre julho .de 1998 e ju.lho de 19~9, o a R$12. " ,
Governo pagou 118 bilhões de reais em serviços,
dinheiro gasto exclusivamente para rolar sua dívida.
Um valor superior aos 89 bilhões de reais
arrecadados com as privatizações. A venda açodada
de estatais de telecomunicações, mineração,
petroquímica, siderúrgica e concessões em rodovias
não reverteram em benefícios sociais. Pelo contrário.
Pioraram os serviços ao público, ampliaram tarifas e
encareceram o transporte de mercadorias, isso sem
falar na descoberta da CPI do Narcotráfico de que
privatizações foram utilizadas para lavagem do
dinheiro. Além disso, são 10 milhões de brasileiros
desempregados, o quarto País do mundo em
desocupação da força de trabalho. Só em 1998 foram
23 mil micro, pequenas e médias empresas fechadas.
Quatrocentos mil agricultores familiares foram
expulsos de suas terras pela estagnação dos preços
agrícolas, falta de crédito e de política agrícola.
Enquanto pais de família são desempregados, 5
milhões de crianças estão criminosamente no
mercado de trabalho, inclusive insalubre, o que
prejudica definitivamente seu futuro escolar e
profissional. Mesmo com o show tecnológico e de
mídia do Ministério da Educação, que adora
computadores e antenas parabólicas, temos 25
milhões de analfabetos perambulando com meia
cidadania. Este Governo que permite o aumento
especulativo de remédios e de combustíveis, deixará
uma herança cruel para nosso povo: 511 bilhões de
reais de endividamento público, cerca de 50% do
nosso PIB e quatro vezes o que o Estado arrecada
por ano. Esse ambiente de insolvência e degradação
institucional do Estado, com fraturas sociais expostas
tais a violência, a penosidade das favelas e a morte
nas filas de hospitais não é repartido pelo sistema
financeiro, justamente o principal setor que financiou
a campanha eleitoral de FHC.

Citamos matéria do jornal Correio Braziliense
do dia 7 de novembro:



José Fernandes de Lima está sendo velado na
Assembléia

Adelson Barbosa
O corpo do ex-governador e ex-deputado

estadual José Fernandes de Lima será enterrado
hoje, às 11 h, no Cemitério Senhor da Boa Sentença,
em JoãO Pessoa. O ex-governador morreu ontem, às
16h,no Hospital Samaritano, em João Pessoa.

Ele foi vrtima de ataque cardraco, provocado
por uma hemorragia interna. Tinha problemas na
bexiga. José Fernandes de Lima tinha 85 anos. Seu
corpo está sendo velado desde ontem na Assembléia
Legislativa.

Para cada R$100 que têm de drvidas,
as empresas faturam apenas R$80. Drvida
cresce 60% ao ano. Companhias zeram os
ganhos e acumulam perdas com os altos
juros dos empréstimos. A razão é uma s6:
no máximo, o faturamento do setor
produtivo consegue se expandir em 5% ao
ano, contra um endividamento que aumenta
a uma velocidade média de 60% ao ano.
Por conta disso, as drvidas das empresas
junto aos bancos cresceu 34,06% de 1997
quando os juros atingiram 43% ao ano 
para 1999. Nesse perrodo, o
comprometimento médio do patrimônio
liquido das empresas com o endividamento
bancário passou de 36,7% para 49,2%. Ou
seja, as empresas praticamente já devem
metade de tudo o que possuem para os
bancos. O universo analisado por Dias
Lopes é formado pelas 302 maiores
empresas brasileiras, com ativos totais de
R$359,6 bilhões. Juntas, elas faturaram,
nos primeiros seis meses deste ano, R$77,2
bilhões. Mesmo com as vendas tendo
crescido 15% em relação a igual perrodo do
ano passado, as empresas registraram
prejurzo de R$3,8 bilhões. No primeiro
semestre de 1998, tinham contabilizado
lucro de R$4,1 bilhões. Quer dizer: não s6
as companhias zeraram os ganhos, como
ainda amargaram perdas devido aos altos
custos que estão pagando sobre os
empréstimos que tomaram nos bancos para
aumentar a produção por terem acreditado
nas promessas do governo de retomada do
crescimento econômico.
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especial. O Bradesco com 10,76% ao mês (240,88% Concluo, Sr. Presidente. Por esta situação de
anuais), o Unibanco com 9,36% mensais (192,62% desmantelamento do Pars, o movimento popular e
ao ano) e o Itaú com 9,29% ao mês (190,38% sindical brasileiro está paralisando e protestando. Da
anuais). Para financiar os usuários do cheque, no mesma forma, realizaremos esta manifestação em
máximo esses bancos pagam 1,5% ao mês sobre o Joinville, Santa Catarina, enfocando o desmonte da
dinheiro que captam dos investidores. "Estamos saúde pública. Há falta de medicamentos, contratos
falando de uma diferença de taxas inaceitável", irregulares para a prestação de serviços, ausência de
afirmou um técnico do Banco Central. médicos especializados, UTI infantil e leitos

Esta ar a prova para que serve este Governo. d~~ativa~os, falta d~ materiais de laborat6rio, d~
Até os empresários nacionais estão sendo dizimados higIene, lI~peza e allme~tação que possam g.arantlr
por esta politica monetarista de capitulação aos um, aten~m~ento de qualidade. O estad~ term~nal da
ditames recessivos do FMI. s~u~e publica reflete. o abando~~ do Inve~t~~e~to

publico e a ganância mercantIlista da IniCIativa
A matéria do jornalista Vicente Nunes, sobre o privada que faz da vida humana um neg6cio

mesmo assunto, alerta para os reflexos dos juros na extremamente rentável. Por isso, reiteramos nosso
economia: engajamento a esta jornada em defesa da cidadania

e de luta por uma alternativa efetiva que conquiste,
além de nossa soberania politica, um pars justo e
melhor para todos.

O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, lamento a renúncia do .Prefeito João
Vargas, do Municrpio de Mirar, Estado de Minas
Gerais, que durante esse tempo à frente do Executivo
daquela cidade realizou grandes obras e marcou sua
administração pelo dinamismo e pela competência.

O SR. CARLOS DUNGA (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro nos
Anais da Casa matéria publicada no Correio da
Paraíba, intitulada "Hemorragia mata ex-deputado e
sepultamento será hoje em JP", que registra o
falecimento do ex-Deputado e ex-Governador do
Estado, Sr. José Fernandes de Lima.

,MAT~RIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Pararba - quarta-feira, 10 de novembro de 1999.

HEMORRAGIA MATA EX-DEPUTADO E
SEPULTAMENTO SERÁ HOJE EM JP
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De acordo com o historiador José Octávio de postura. José Fernandes pode ser credenciado como
Arruda Melo, José Fernandes de Lima tem um vasto um homem público de antigamente, com postura,
curriculo de serviços prestados à política e à caráter e comprometimento com os interesses dos
economia da Paralba. paraibanos acima de qualquer conveniência",

Ele foi fundador da Usina Monte Alegre, no declarou.
municlpio de Mamanguape, em 1939, onde foi O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
prefeito entre 1940 e 1945. Na época, o Municlpio de Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Mamanguape englobava Rio Tinto, Jacaraú e Sras. e Srs. Deputados, passo a ler, para publicação
Itapororoca. Em 1951, foi eleito deputado estadual nos Anais e divulgação no Jornal da Câmara e no
pela primeira vez. Foi deputado durante 40 anos. programa A Voz do Brasil, exposição que encaminhei

Ele também foi duas vezes presidente da ao Sr. Deputado Mussa Demes, Relator da PEC nQ

Assembléia Legislativa da Paralba. Foi presidente 75-A/95, sobre a Reforma Tributária.
pela primeira vez e~tre 1959 e 1960. ~ s~gundo Excelentíssimo Sr. Deputado Mussa
mandato como preSidente da Assembléia fOI entre Demes, nobre colega, na oportunidade da
1987 e 1989. discussão, na Comissão Especial da

Como deputado, pertenceu ao PSD, MDB e Reforma Tributária do Substitutivo de sua
PMDB. Assumiu o Governo em março de 1960. autoria à PEC nº '175-A de 1995 venho
Como. presidente da Assembléia, ~oi obrigado a expor a V. ExA o seguinte:' ,
assumIr o Governo e~ co~s~qoêncla da morte do 1) Em maio de 1996, apresentei a V.
então governador, FlávIo Ribeiro, que morreu em 18 ExA sugestão de emenda aditiva à PEC nº
de março de 1960. 175/95, alterando a alinea 'd' do inciso VI do
1A Lidar do MDB art. 150 da Constituição Federal para

José Octávio lembra que o vice-governador, vigorar com a seguinte redação:
Pedro Gondim, que queria ser candidato a Art. 150 ..
governador, assumiu o cargo e renunciou, em ..
seguida, possibilitando a José Fernandes assumir o VI -
Governo. José Fernandes também foi o primeiro líder d) livros, jornais, periódicos, cadernos
do MDB na Assembléia. Ocupou a liderança entre escolares e o papel destinado a sua
1965 e 1968. impressão.

Além de Deputado, governador, proprietário ru- .
ral e maior líder polltico do Vale do Mamanguape, Na ocasião, nossa emenda foi apoiada
José Fernandes era intelectual e tinha qualidades por eminentes lideres da base do governo e
como moderação, fidelidade e decência. Foi aliado do da oposição, em particular pelos Uderes
também Iider politico paraibano, o ex-senador Ruy Dep. Inocêncio Oliveira (PFL), Dep. Odelmo
Carneiro, a quem sempre foi fiel. Na politica, deixou Leão (PPB), Dep. Ubiratan Aguiar (PSDB),
os sobrinhos João Laércio (secretário adjunto do Dep. Sérgio Miranda (PCdoB), Dep. Sandra
Planejamento) e Ariano Fernandes (deputado Starling (PT), Dep. Matheus Shimidt (PDT; e
estadual). outros (ver anexo).

José Fernandes nasceu em Mamanguape. 2) Em 1998, com o mesmo objetivo,
Formou-se em direito pela Universidade Federal de apresentei a PEC n2 614, argumentando na
Pernambuco. Foi secretário de Estado no Governo de sua justificativa que a extensão da
José Américo de Almeida. imunidade prevista na afinea 'd' do inciso VI do

O Deputado estadual Ruy Carneiro (PMDB) art. 150 aos cadernos escolares representaria
disse ontem que, com a morte de José Fernandes,a um importante subsidio para a educação de
Paralba perde uma grande liderança politica que milhões de crianças e adolescentes, a maioria
deve servir de exemplo para as gerações atuais. Ruy vivendo em condições de extrema pobreza. A
Carneiro ressaltou que José Fernandes aliado referida PEC já recebeu do Relator, Dep.

. poUtico e amigo do senador Ruy Carneiro, sempre Luciano Bivar, voto favorável a sua
seguiu uma única tendência politica. admissibilidade na Comissão de Constituição e

"Ele era aliado político do meu tio, senador Ruy Justiça e de Redação.
Carneiro, sempre foi do PSD, passou para o MDB e 3) Na oportunidade em que a Comissão
atualmente estava no PMDB, mantendo uma mesma Especial está finalizando a discussão da PEC
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nll 175-A/95, volto a apelar, confiante no seu Detentor do poder de conceder e fiscalizar o
alto espírito público, para que V. Exll submeta funcionamento de emissoras de rádio e TV, o
à apreciação da Comissão Especial nossa MiniCom, como é conhecido no jargão dos técnicos,
sugestão de Emenda Aditiva, feita em 1996, atua como verdadeiro banco pagador de favores
com o objetivo de incluí-Ia na versão final do inconfessáveis prestados ao Governo da vez pelos
Substitutivo da referida PECo poderosos, polfticos ou econômicos. Sarney ficou

Deputado Mussa Demes, Vossa conhecido como aquele que ganhou um ano a mais
Excelência e a Comissão Especial, de Governo pelas dezenas de rádios que distribuiu
sensíveis ao momento que vive a Nação na aos "amigos" que votaram contra a Constituição; ele
luta contra a pobreza, hoje bandeira de pr6prio, dono de um império de rádios e TV; Antonio
todas as correntes partidárias, tenho certeza Carlos Magalhães, dono de TV na Bahia e de
de que vão examinar com alto espírito algumas dúzias de rádios e jornais; Jader Barbalho,
público o pleito que ora apresentamos. dono da maior Rede de TV do Pará e de vasto império

Com a admiração sempre merecida de comunicação na Amazônia. E não é coincidência
por V. Exll, por seu magnífico trabalho na que esses homens estejam entre os mais poderosos
Comissão Especial da Reforma Tributária, e suspeitos do Brasil, e tudo por conta dos favores
subscrevo-me, sempre ao seu dispor. prestados ao Governo e pagos com a moeda do

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. MiniCom.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Foram eles que botaram a camisa do PT nos
Sras. e Srs. Deputados, mais uma gravlssima seqüestradores de Abílio Diniz, em horário nobre das
infração cometida pelo Ministério das Comunicações TV, e mentiram ao povo brasileiro, utilizando o poder
contra os direitos dos cidadãos brasileiros que lutam dos seus meios de comunicação. São eles que todos
nas trincheiras das rádios comunitárias. Agora, o os dias escondem dos noticiários a realidade do
Ministro Pimenta da Veiga resolveu não mais publicar Brasil, intoxicando a mente do povo com programas
as listas das rádios comunitárias em processo de inúteis, violentos e moralmente degradantes.
autorização de funcionamento no Diário Oficial da Enquanto isso, as rádios comunitárias, que de
União. As notificações, que deveriam ser públicas em alguma forma procuram ajudar as suas comunidades
respeito ao princípio constitucional da publicidade dos com uma programação voltada à cidadania,
atos administrativos, são feitas diretamente às continuam proibidas de operar, sendo cassadas
emissoras, por simples e precários avisos do como terroristas armados e perigosos. Do ponto de
Ministério. E onde fica a Constituição? vista do Governo deles, as rádios comunitárias estão

O desrespeito à Lei Magna, por conta do realmente armadas, com as armas da comunicação e
juramento de advogado, bacharel em Direito, da união popular, e são perigosas na medida em que
prestado pelo Ministro Pimenta, assume um caráter levam ao povo a verdade do nosso País.
de atentado às instituições jurídicas do Brasil. Merece Como em uma verdadeira guerra, a Agência
reprimenda pública por parte da OAB, seu 6rgão de Nacional de Telecomunicações - ANATEL, está se
classe, além de advertência do Tribunal de Contas da armando com a mais moderna tecnologia, ao custo
União. de 46 milhões de reais, para rastrear os sinais das

Além da Constituição Federal, o Decreto nll "perigosas" rádios comunitárias. Enquanto isso, a
2.615, de 1998, e a Norma nll 02, de 1998, baixada Feberrrfalida vai ao chão, a falta de recursos nos
pelo pr6prio Ministério das Comunicações, exigem a presídios e cadeias transforma pequenos infratores
publicação das rádios habilitadas no Diário Oficial. em perversos assassinos e milhões de pessoas
Grande estranheza nos causa a falta desses critérios padecem na miséria sem direito a ser brasileiro.
públicos e objetivos para a concessão das autorizações Recursos existem, s6 não há vontade para gastá-los
às rádios comunitárias. Sem publicidade aos atos com os pobres.
administrativos e sem critérios objetivos para concessão Mesmo nos Estados Unidos da América, que
das autorizações e habilitações, s6 nos resta concluir todos n6s reconhecemos como o país do capital, o
que está havendo favorecimento de pessoas ligadas ao Governo há décadas já autoriza o funcionamento de
Govemo. rádios e TV comunitárias, enquanto n6s, pobres e

Não é de hoje que o Ministério das Comunicações subservientes, gastamos milhões para combater as
é utilizado como importante instrumento de barganha "perigosas" rádios comunitárias, que em verdade são
dentro das estruturas oficiosas do Governo Federal. consideradas perigosas pelos grandes empresários
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da comunicação, que temem perder receita e o poder absurda do desemprego de um único trabalhador
de suas emissoras. ferroviário, significa um desastre social, pois implica

Se o Governo Federal e o MiniCom insistirem total impossibilidade de sua reposição no mercado de
em continuar descumprindo a lei, o Partido dos trabalho.
Trabalhadores vai adotar medidas enérgicas para Transparece-me uma incoerência no momento
contrapor esse atentado aos direitos da cidadania em que o Governo deseja criar projetos para o
brasileira e vai provocar a Polfcia Federal para adiamento dos processos de aposentadoria, ao
investigar a responsabilidade do Presidente e do mesmo tempo em que promove o desemprego de
Ministro Pimenta na "venda" de autorizações de profissionais que querem trabalhar e não terão mais
funcionamento para rádios comunitárias e comerciais idade e capacidade emocional para se requalificarem
no Brasil. no mercado, após tantos anos de só adquirirem

Chega de barganha e negociata. Vamos experiência ferroviária.
moralizar o Brasil! Estamos assistindo a um verdadeiro quadro de

O SR. PAULO FEIJ6 (PSDB - RJ. Pronuncia o tortura mental por que passam esses abnegados
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. empregados da RFFSA, que a cada dia são
Deputados, é com profunda tristeza que ocupo esta surpreendidos com notfcias desencontradas sobre o
tribuna para manifestar minha contrariedade com a futuro da empresa.
condução da reestruturação do setor de transportes A cada dia somam-se casos de instabilidade
no que concerne ao segmento ferroviário. emocional, depressão, atendimentos médicos e

Com conhecimento de quem trabalhou durante hospitalares movidos pela insegurança e incerteza
anos nesta área, sinto-me à vontade para afirmar que por que passam esses profissionais honrados de que
o projeto de desestatização das ferrovias tanto este Pafs deveria se orgulhar.
preconizado com a alternativa para a retomada do Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
desenvolvimento desse setor, estará fadado ao de pedir sua atenção para esse projeto de lei que cria
fracasso, se não forem previstas medidas que a Agência Nacional de Transportes pois está claro
resguardem com clareza a missão do controle patri- que ele é merecedor de ,aperfeiçoamento de forma a
monial concessionado, a regulamentação e a sanar essas e outras imperfeições que podem estar
fiscalização do transporte, atribuições indelegáveis no seu bojo, e este é o nosso papel.
do Governo para garantir e preservar os elevados Passo a tratar agora de outro assunto, Sr.
interesses da Nação. Presidente.

Lamentavelmente, estou verificando que no' Desejo prestar meu depoimento a respeito de
projeto da reestruturação do setor de transporte, em um importante colaborador do Presidente Fernando
que está sendo proposta a criação da Agência Henrique Cardoso, o Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Transportes (ANT), não há qualquer de Polfcia Rodoviária Federal, Lorival Carrijo da
menção à Rede Ferroviária Federal, detentora, ao Rocha, que prestou, à frente do órgão, um serviço de
longo de seus 42 anos de existência, do mais valor inquestionável, e que se desliga do órgão por
completo e especializado acervo de pessoal e mate- razões pessoais, depois de uma gestão de quase
rial, inquestionavelmente o mais competente para cinco anos.
exercer esta função tão especffica. O serviço público, por sua natureza particular, é

É inconcebfvel que a Rede Ferroviária Federal um dos mais diffceis campos de atuação profissional
S.A. - RFFSA, que já dispõe de uma estrutura e constantemente alvo de crfticas da população. É
adequada e pessoal treinado c<?m inigualável preciso, porém, nobres colegas Parlamentares,
qualidade e experiência, fique alijada desse projeto. reconhecer o valor dos que exercem a sua função
Não seria sensato e, mais ainda, seria, injusto diariamente, e não são poucos neste Pafs, tendo
dispensar a participação da RFFSA e dos seus como premissa maior o atendimento ao público, de
ferroviários no necessário processo de modernização modo correto, privilegiando os interesses da
e ampliação do setor ferroviário. coletividade.

Se ainda esses argumentos técnicos n~o É neste rol que se enquadra, Sr. Presidente, a
bastassem, preocupa-me muito, Sr. Presidente, a figura do policial rodoviário federal Lorival Carrijo da
questão social. A carreira ferroviária se reveste de Rocha, que se comportou com empenho e dedicação
caracterfsticas excepcionalmente extraordinárias fmpar no posto máximo de sua categoria, exercendo
pela especificidade de suas atribuições. A hipótese com êxito sua administração. É em sua
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administração, iniciada em maio de 1995, que se que saúdo o novo comando do órgão, que se anuncia
registrou a modemização da Polfcia Rodoviária Federal, pelo Governo Federal, colocando-me ao seu inteiro
com reaparelhamento do órgão, aquisição de novas dispor no auxflio que por mim for capaz prestar.
viaturas, helicópteros, armamentos, informatização Era o que tinha a dizer.
das bases de dados, entre outras melhorias O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
significativas. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Com o devido respaldo do Presidente Fernando Deputados, em tempos de desemprego e esforço de
Henrique Cardoso, o Diretor da Polfcia Rodoviária estabilização da economia, anda bem o Governo do
Federal, Lorival Carrijo da Rocha, impôs uma radical Presidente Fernando Henrique Cardoso quando
revitalização do órgão, sucateado por anos e anos de incentiva as pequenas e microempresas do País.
ausência de investimentos. Polftica essa que, Tal como recentemente anunciado, criou-se o
revertida por força de se~ comando, po~e ser notada, Programa Brasil Empreendedor, com doze medidas
concretamente, nos milhares de qUilômetros de especificas para estimular esse importante setor da
rodovias federais ~o Brasil, com o aume~to da produção nacional. Os beneficios incluem crédito,
segurança no trânSito, com a redução de aCidentes capacitação e assessoria empresarial, além de
com vítimas fatais. Somente o ano de 1998, por alternativas para que devedores da Receita deixem o
exemplo, registrou redução de 18% de mortes em cadastro de inadimplentes. Entre eles, destacam-se o
acidentes de trânsito, em relação ao ano anterior. Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, cujo

São números e dados que dignificam seu objetivo é o refinanciamento das dívidas junto ao
currlculo como policial rodoviário federal e orgulham Fisco e ao INSS registradas até agosto último, e a
a população deste País, que sabe das conquistas redução dos juros dos financiamentos feitos com
obtidas nesta área e que presenciam as mudanças recursos do PIS/PASEP, que calram de 12% para
impetradas. Notadame,nte, em minha região, no 10% ao ano. Por outro lado, aumentou-se o prazo de
norte, noroeste e centro-norte fluminense, a ação da pagamento do financiamento do PROGER -
Polfcia Rodoviária Federal tem sido exemplar, com a Programa de Geração de Emprego e Renda e do
realização de campanhas de prevençêo, de apoio SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e
nas pistas de uma das principais rodovias do País, a Pequena Empresa, de cinco para oito anos. Por fim,
BR-101, que liga o Norte e o Sul-Sudeste do Brasil. concedeu-se o perdão de dívidas trabalhistas no

Como Parlamentar, representante dos interesses valor de até mil reais, e também a reduçêo do Imposto
do norte, noroeste e centro-norte do Estado do Rio de de Operações Financeiras -IOF de 1,5% para 0,5%.
Janeiro, procurei estreitar ao máximo as relações As medidas citadas refletem o explicito
com o comando da Polícia Rodoviária Federal, em propósito do Governo de assegurar a criaçêo e a
face de sua presença forte e de relevância em minha manutenção de 3 milhOes de empregos em todo o
região, procurando servir de elo entre os interesses Pais. De acordo com o Ministro do Desenvolvimento,
dos municípios que a integram e os seus diretores. Alcides Tápias, serão aplicados 255 milhões de reais
Por parte de seu comandante.;,geral, Lorival Carrijo da do Fundo de Amparo ao Trabalhador para treinar
Rocha, recebi sempre o respeito e atenção devida e, cerca de 2,3 milhões de empreendedores. Além dis-
nesses mesmos termos, procurei sempre pautar so, as pequenas e microempresas terêo 8 bilhões de
minhas relações com o diretor-geral da Polfcia reais, no total, à disposiçêo para financiamentos.
Rodoviária Federal. Todas essas medidas, mais o Estatuto da

No momento em que esse denodado colaborador Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
do Governo Federal deixa suas atividades de comando, recentemente sancionado, pretendem alavancar o
teço, neste pronunciamento, os mais sinceros votos de desenvolvimento do setor. Como todos sabemos, a
que sustente sempre em qualquer atividade, seja no iniciativa privada é o mais poderoso instrumento de
campo pessoal seja no profissional, o mesmo vigor e geração de emprego e riqueza, constituindo a grande
a mesma probidade que fizeram de Lorival Carrijo da esperança de recuperação da economia e de
Rocha um servidor público federal exemplar e um diminuição das desigualdades sociais. Os números
modelo para os seus comandados. atuais não deixam dúvidas: as empresas de pequeno

Concluo este pronunciamento, demonstrando porte - assim considerados mais de 4 milhOes de
minha gratidão e de todo o povo do norte, noroeste e estabelecimentos industriais, comerciais ou de
centro-norte fluminense para com o policial rodoviário serviços - sêo hoje responsáveis por quase 60% dos
federal Lorival Carrijo da Rocha, ao mesmo passo em empregos do Pais, gerando algo em torno de 48% do
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Produto Nacional Bruto. Constituem, ainda, 93% das que, para salvaguardá-Ia de futuros ataques, era
empresas em funcionamento, em cabal imperativo ampará-Ia com aldeamentos indfgenas, o
demonstração de sua viabilidade e de suas que facultou o surgimento de outros núcleos
possibilidades na economia nacional. populacionais - futuras cidades - na região.

Nesse sentido, é absolutamente fundamental o Até 1985, Armação de Búzios e Arraial do Cabo,
incentivo do Governo, estimulando e promovendo tais a despeito de suas belezas naturais próprias e do
empresas, de maneira compatrvel com as polfticas grau de desenvolvimento que o fluxo turfstico lhes
nacionais de desenvolvimento. Além das medidas proporcionou, constitufam distritos do Municfpio de
mencionadas, imprescindfveis para que milhões de Cabo Frio, o que exigia da Prefeitura Municipal
brasileiros tenham condições de iniciarou manter seu notável esforço de descentralização administrativa,
próprio negócio em condições favoráveis, e assim muitas vezes acarretando em prejufzo para as
contribuir com o crescimento econOmico do Pafs, é de crescentes comunidades das três localidades.
suma importância a participação do Sebrae, cuja Referendados por manifestação de plebiscito, Arraial
assistência, em termos técnicos e operacionais, do Cabo emancipou-se em 1985 e Búzios em 1995.
tem-se mostrado insubstitufvel, verdadeiramente
d .. s II'da"'~o do pequeno São Pedro d'Aldeia, Sr. Presidente e nobreseClslva para a con o yg

colegas, minha terra natal e local de residência, é
empresariado na vida nacional. Municfpio vizinho aos de Cabo Frio e Búzios. I:

Nossos cumprimentos, pois, ao Govemo Federal, passagem obrigatória para quem, diretamente, se
que, no episódio, demonstrou aguda sensibilidade à dirige àquele; por muitos anos também o foi para
questão social do Pafs, na medida em que investe no quem ao. segundo se destinava. Por isso, sou
setor que mais promete em termos de emprego, testemunha, há mais de cinco décadas, da luta
geração de riqueza e, conseqüentemente, de travada por seus governantes para fazê-Ias
correção de nossas injustiças sociais. merecedores da admiração e, do carinho que o povo

Muito obrigado. brasileiro a eles dedica. Não há um só nacional,
O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o homem ou mulhere criança, adulto ou idoso que não

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. transborde de alegria à simples anunciação que as
Deputados, a Região dos Lagos, no Estado do Rio de areias brancas de Cabo Frio, ou Búzios, serão o
Janeiro, que comporta, entre outras, as localidades objeto de suas férias. Isso é comprovado pela
de Cabo Frio e Búzios, estará em festa no próximo fim observação da prazenteira excitação dos turistas em
de semana, quando serão comemorados os viagem quando no interior de carros e Onibus e será
aniversários de emancipação polftica desses confirmado, tenho certeza, nos vOos de carreira que
municfpios, pólos turfsticos de renome internacional e conduzirão gente do Pafs e do exterior para o
destino de férias de milhares de brasileiros - oriundos aeroporto de Cabo Frio, obra recente que contribuirá
de todos os rincões nacionais - que buscam sol e mar para a afirmação da Região do Lagos como área de
como companheiros do lazer de verão. potencialidade turfstica nacional e internacionalmente

A beleza natural da região já era desfrutada por inigualável.
tamoios e goitacazes, da nação indfgena tupinambá, Por tudo isso, e pela fé inquebrantável no
quando, em 1503, por lá aportaram as naus destino grandioso que está reservado à região,
comandadas pelo navegante e cosrnógrafo português sinterme feliz, como cidadão, em poder enviar o
Américo Vespúcio, que criou, em Cabo Frio, o primeiro abraço fraterno a todos os amigos de Cabo Frio, na
núcleo populacional do pafs recém-descoberto. O ler comemoração, no dia 13 de novembro, dos seus 384
cal serviu, também, de palco para o infcio do ciclo do anos bem como aos de'Armação de Búzios pela
pau-brasil- madeira usada na fabricação de tinta - e pass~gem, no dia 12 de novembró, do seu quarto
da exploração dos fndios tamóios. E despertou, ainda, aniversário de emancipação.
a atenção de piratas franceses, ingleses e holandeses,
que realizaram diversas incursões à região a fim de Como Deputado Federal eleito com votos de
contrabandear a cobiçada madeira, no que resultou, ambos os Municfpios, manifesto desta tribuna a
em 1615, a fundação da Capitania de Cabo Frio, após dedicação do melhor dos meus esforços à luta pelo
dura batalha do capitão-mor Constantino de Menelau progresso da região, buscando melhorar a vida de
contra os piratas franceses, que acabaram expulsos: seu povo, e desejando que as melhorias no campo
Reconquistada a terra, e fundada a cidade, as social alcancem, principalmente, os mais
autoridades portuguesas chegaram à conclusão de necessitados.
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de Cabo Frio e um total de 1,8 milhao de contratos. Desse total,
R$9,53 bilhões referem-se apenas aos contratos
relativos aos últimos quatro anos daquele perrodo.

Como inovaçOes temos o Programa de Carta de
Crédito Caixa, que, desde dezembro de 1996 até
dezembro de 1998, investiu R$2,77 bilhões,
financiando 85 mil unidades habitacionais e
beneficiando 345 mil pessoas. O Programa de
Atendimento Habitacional - Pró-Moradia também se
destacou: entre 1995 e 1998 financiou a produçAo de
170 mil casas, com empréstimos de R$773 milhões e
beneficio direto a 800 mil pessoas.

Na área de saneamento. foram assinados 1.182
contratos. entre 1995 e 1998, que propiciaram
investimentos de R$2,7 bilhões, atendendo a 4
milhões de famllias. As obras realizadas com esses
recursos proporcionaram a criaçAo de 258 mil
empregos, somente em 1998.

No setor rural, mereceram destaque o PRONAF
- Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar e o PRODESA - Programa de
Desenvolvimento do Setor Agropecuário. Através
deles foram investidos R$335 milhões, para um total
de 3,4 mil empreendimentos, beneficiando 54 mil
fammas.

No que diz respeito ao apoio a pequenos e
microempresários, as ações fizeram-se presentes
através do Caixagiro Sebrae e do PROGER 
Programa de GeraçAo de Emprego e Renda. Através
desse último, foram financiados 12.319 projetos. com
investimentos da ordem de R$122 milhões. O
estrmulo a estudantes recém-formados permitiu a
colocaçAo de mais de 5 mil estudantes no mercado
de trabalho. com investimentos de R$20 milhões. O
Crédito Educativo, outra linha de açAo importante.
liberou. em 1998, R$246 milhões, para 152 mil
estudantes de cerca de setecentas instituições de
ensino superior em todo o Pars.

A administraçAo das loterias federais tem
proporcionado uma grande oportunidade para
investimentos sociais. Nos últimos quatro anos foram
arrecadados R$7 bilhões, distriburdos da seguinte
forma: 48% - seguridade social; 26% - imposto de
renda; 12% - crédito educativo; 7% - Instituto
Nacional de Desportos; 5% - fundo penitenciário; 2%
- Fundo Nacional da Cultura.

Um dos aspectos mais relevantes das ações
realizadas pela instituiçAo, em todas as áreas, tem
sido a geraçAo de empregos. No perrodo de 1995 a
1998, os recursos do FGTS permitiram a geraçAo de
mais de 1 milhAo de empregos, sendo que no último

Parabéns aos Municrpios
Búzios.

Os meus cumprimentos a seus Prefeitos, Sr.
Alair Correa - de CabQ Frio e Delmires de Oliveira
Braga - de Búzios.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, neste momento conturbado da vida
nacional, em que tantos princrpios estAo sendo
revistos em busca de novos modelos de
desenvolvimento, é importante' que nào se percam
alguns valores essenciais à Sociedade brasileira. É o
caso do papel social deselTlpenhado por. algumas
instituições, que se diferenciam justa'mente por
colocar o bem-estar da PQPulaçAo acima de qualquer
objetivo de natureza financeira.

Exemplo notável disso~que estou falando é a
Caixa Econômica Federal" que há 138 anos vem
oferecendo serviços da melhor qualidade a seus
clientes, ao mesmo tempo em'ql,le atua na vaflguarda
das ações voltadas para o estrmulo ao'crescimento
autônomo de empresas etfabalhadores~ Seja através
de financiamentos, seja através de ações diretas.
essas ações ajudaram a 'criar grande parte do
patrimônio material e cultural das fammas brasileiras.

O principal objetivo da caixa. confOrrneconsta de
seus estatutos, é financiar o desenvoMmento urbano e
social. como base para promover o', tJem..estar cJa
populaçao. Suas ações preenchem um leque variado de
opções, como atendimento ao trabalhador. através da
gasta0 do FGTS, administraçao do PIS/abono salarial,
pagamento de beneficios do INSS e seQuro-desemprego,
crédito educativo e administraçao das loterias federais.

Presente em 90% dos municrpios dó Pars, com
mais de 1.800 pontos de atendimento, a instituiçAo
tem-se consolidado como' agente de fomento nas
áreas de habitaçAo, infra-estrutura ,urbana e
prestaçAo de serviços sociais variados. Com isso,
parcela expressiva da populaçAo, sobretudo de
menor renda, tem algum tipo de contato, direto ou
indireto, com as açOes desempenhadas em alguma
dessas linhas de atuaçAo.

Os trabalhos realizados pela Caixa sAo muito
amplos e numerosos. NAo podemos discorrer
detalhadamente sobre todos eles e por isso listamos
alguns exemplos.

Na área habitacional, o saldo dos investimentos
atingiu, em dezembro do,ano passado, o montante de
R$65 bilhOes- R$54,48 bilhões em recursos próprios
e R$8.57 bilhões com recursos do FGTS -, relativos a
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ano daquele período verificou-se um crescimento de Todo juiz tem que ser remunerado dignamente,
mais de 70% em relação ao ano anterior. pois juízes vivem de salários e não de "bicos". Pagar

Além do que já foi mencionado, existe uma série maIos integrantes do Judiciário é cometer injustiça a
de programas de alcance social, cujo impacto mal quem justiça neste País faz.
pode ser medido. Citamos alguns: merenda escolar; Deixo aqui minha solidariedade a este Poder de
apoio ao ensino fundamental; incentivo à cultura; homens sérios e que fazem de sua profissão um
participação no COEP - Comitê das Entidades sacerdócio em defesa da Pátria.
Públicas no Combate à Fome e pela Vida; programas Deixo aqui registrados meus sinceros
de desenvolvimento comunitário; educação cumprimentos a este Poder, exemplo de meu País.
ambiental; formação de agentes de saúde; Era o que tinha a dizer.
programas de gestão em limpeza pública, etc. Muito obrigado.

Para resumir, estamos falando de uma O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS.
instituição cuja importância para o desenvolvimento Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nacional é imensa e, talvez, pouco conhecida pela Sras. e Srs. Deputados, a boa noticia vinda de Porto

.maioria da população. Muitos percebem a Alegre intensifica as cores de novembro, Mês da
importância de algumas açOes, mas poucos Consciência Negra. Para assegurar que pessoas
conseguem visualizar os benefIcios em seu conjunto. negras possam ter acesso a emprego, a Prefeitura de

E, como dizíamos no começo deste pronuncia- Porto Alegre está exigindo da Rede Zaffari de
mento, vivemos um momento delicado da vida supermercados, quando do estabelecimento de uma
nacional, em que muitos princlpios estão sendo nova filial a ser construída no Bairro Tristeza, que re-
revistos. Precisamos ter lucidez para não confundir serve 5% das vagas disponíveis para trabalhadores
as coisas e não deixar que se perca o patrimônio afro-descendentes.
público acumulado ao longo de muitas décadas de As exigências da Prefeitura de Porto Alegre se
investimento e aprendizado. baseiam tanto na evidência emplrica de que pessoas

No caso da Caixa Econômica Federal são de pele escura e cabelos crespos têm dificuldaçfes
quase 140 anos de dedicação à causa nacionai, que especí~cas . no acesso às ~portunid~d~s
transformaram aquela grande instituição num dos ocupacionais, em .razão de seus atributos raCiaiS,
alicerces da ação social do Governo. quanto numa consistente base de dados construída

Por tudo isso, deixamos aqui registrados por pesqui~as do IBGE, do Ipe~. e do Dieese.
nossos votos de que a Caixa continue a crescer e a As dificuldades de mobilidade dos neg~os e
oferecer o apoio inestimável que vem dando ao afro-de~cendentes em geral, seu acesso restrito às
bem-estar da comunidade brasileira. opo~unl~ades. de empreg~. e ocupação,. ~s

., .. Significativas diferenças salariaiS e de renda familiar
Sr. PreSidente, saudo todos os funCionáriOS da revelam a existência de um nítido corte racial em üm

Caixa Econômica Federal pelo relatório env~ado a mercado de trabalho fortemente segmentado.
todos os Deputados,.most~ando sua ação SOCial nos A existência desses dados tem contribuído
seus 138 anos de eXistência.. apenas para reforçar as denúncias do Movimento Ne-

Passo a outro assunto, S~. PreSI?ente, Sr~s. e gro. Embora sejam dados colhidos em boa parte por
Sr~. ~eputados. '(enho aqUi. manifestar ~mnha institutos oficiais, que assessoram o Govemo Federal,
solidariedade e apoIo total aos JUíZ~S. do BraSil, que não se tem noticia da elaboração de programas
corre.t~mente requerem, com direito, melhonas sociais e pollticas econômicas que possam favorecer
salariaiS. os afro-brasileiros discriminados.

Não se pode atrelar o ganho dos magistrados Acrescente-se ainda que o Brasil é signatário da
aos do Executivo e Legislativo, haja visto que o Poder Convenção 111 da Organização Internacional do
Judiciário é completamente diferente. Trabalho - 01T, que obriga o PaIs a elaborar pollticas

Eu, como Deputado Federal, exerço minha que levem à superação da discriminação racial no
função e outras com tranqUilidade. Os juIzes, não. mercado de trabalho.
Além de a maioria estar trabalhando em locais A decisão da Prefeitura de Porto Alegre dá uma
inadequados, trabalham de segunda a sexta-feira. E, boa sacudida nessa omissão irresponsável.
para variar, nas sextas, enchem os porta-malas dos Predomina no Governo Federal um certo modo de ver
veículos de processos, para serem analisados em que insiste em ignorar que a discriminação racial
casa. promove a injustiça, a brutal injustiça de impedir que



Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53667

milhões de brasileiros possam desenvolver O Brasil precisa investir nas pequenas e médias
plenamente suas potencialidades humanas. empresas. Para isso será indispensável uma redução

A corajosa e inédita decisão da Prefeitura do PT dos juros, e o Govemo pode induzi-Ia mediante medidas
de Porto Alegre deve impulsionar uma nova atitude como a diminuição dos depósitos compulsórios, não
nos formuladores e executores de polfticas públicas. apenas de forma genérica, como feito recentemente,
I: um passo concreto para abandonarmos o plano mas condicionando o beneffcio à obrigatoriedade de
das subjetividades e da ênfase no valores culturais. aplicação dos recursos no financiamento às
Precisamos avançar na construção de um modelo de exportaçOes, devendo uma percentagem especffica ser
intervenção polftica, visando à superação das definida às pequenas e médias empresas.
desigualdades raciais, que leve em conta nossas I: irrealista esperar que as taxas para o tomador
especificidades. A decisão de Porto Alegre é um final, a médio prazo, ficassem no mesmo nfvel das
primeiro passo. A consciência social brasileira avança na operações amparadas pelo financiamento do Bladex,
percepção de que as práticas discriminatórias são obtidos a juros de 8% a 8,5% ao ano, bem abaixo do
incompatrveis com o estatuto democrático. custo atual de captação externa no mercado. Porém,

O SR. ALOizlO SANTOS (PSDB - ES. significativamente, o programa que o Banco do Brasil
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, começa a colocar em prática prevê a redução de
Sras. e Srs. Deputados, hoje, vou tocar num assunto custos pela recalibragem das tarifas bancárias. Isso é
que deve merecer atenção especial das autoridades, possfvel porque, sendo algumas tarifas fixas,
principalmente as econômicas. Trata-se dos independentemente do valor da exportação, os
financiamentos para pequenos e médios custos são proporcionalmente mais elevados para os
exportadores, que precisam ser ampliados. Em pequenos - um desequiUbrio que pode e deve ser
setembro passado, o Banco do Brasil conseguiu corrigido urgentemente.
captar US$40 milhões do Banco Latino-Americano de Além de disponibilizar créditos a um custo
Exportações (Bladex), com prazo de três anos, para acessfvel, o estrmulo à exportação pelas empresas
abrir créditos exclusivamente para os pequenos e menores depende também da racionalização dos
médios exportadores. tramites burocráticos, que afugentam empresas

Essa iniciativa deveria servir de projeto-piloto potencialmente exportadoras que não contam com
para um amplo programa que pudesse incorporar departamentos especializados no assunto. Já houve
definitivamente um maior número de empresas de uma melhoria no processamento das exportações
menor porte à exportação brasileira. ,através do Siscomex, porém, é preciso simplificar

Calcula-se que as empresas de grande porte do mais. Controles estatrsticos são necessários, assim
Pafs sejam responsáveis por mais de 50% das como normas de qualidade e relativas ao meio
vendas externas, demonstrando assim que ainda há ambiente, mas as empresas devem merecer mais
muito para incorporar os pequenos e médios confiança por parte do Governo, não sendo
exportadores. Só pafses que exportam poucos produtos, obrigadas, por exemplo, a comprovar previamente,
geralmente commodlties, apresentam uma situação sem motivos reais, que não infringiram certas normas
semelhante ao nosso. Naqueles que já se credenciaram ou regulamentos.
como fomecedores mundiais de produtos manufaturados, Muito há que fazer também na área de
milhares de empresas vendem regularmente para o exte- promoção comercial. As empresas de menor porte,
rior; indMdualmente ou através de consórcios. como é natural, são mais dependentes da divulgação

Aqui no Brasil, o modelo deveria ser de produtos brasileiros, de feiras e exposições ou
forçosamente adotado. Só assim poderfamos centros de realização de negócios do que as
alcançar a meta de elevar as vendas externas empresas tradicionalmente exportadoras e que têm
internacionais para US$100 bilhões até 2002. Os contatos estabelecidos em mercados externos. Tem
recursos financiados pelo Bladex não são volumosos, havido melhoras nessa área, porém, achamos que
mas a operação pode vir a ter um muito se tem a fazer. O trabalho que hoje é realizado
efeito-demonstração importante, sobretudo se levar a não chegou a atingir a intensidade do que era feito há
um engajamento do sistema financeiro privado no três décadas. Precisamos atacar essa questão com
financiamento à exportação pelas pequenas sensibilidade.
empresas, com faturamento anual de até US$720 mil, Muito obrigado.
e as médias, aquelas com faturamento de até US$5 O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem
milhões anuais. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, meu discurso é de apoio ao protesto de Deputâdos, registro a resposta positiva da população
hoje, quando o povo brasileiro critica a polltica de Cascavel, no oeste do Paraná, e também da
econômica do Governo Federal, exige a criação de região de Goioerê em defesa das emendas que
empregos, mudança na política agrária, na saúde, na propusemos ao· PPA. Todas incorporaram-se e
educação, no meio ambiente, o combate·à fome, à dispararam inúmeros expedientes ao Relator,
pobreza e o direito dos aposentados. Este é meu Deputado Renato Vianna, na direção de acolher
irrestrito apoio ao protesto realizado no dia de hoje no estas propostas importantes: o contorno a oeste de
Brasil inteiro. Cascavel;·a BR-277, trevo Cataratas; recursos para a

Em nome do Estado Minimo e do ajuste fiscal Unioeste; para o hospital regional; para a Fundetec e
imposto pelo FMI, durante os últimos anos assistimos a ampliação do valor de 8 milhões de reais, já
à desarticulação do aparelho de Estado e ao consignado no PPA,· para a construção da BR-272,
abandono dos serviços públicos, inclusive da ligando Goioerê a Iporã, para 20 milhões de reais.
segurança pública. A ruptura do pacto federativo vem O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
penalizando duramente estados e municipios. - CE. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr.

O Governo FHC aumentou impostos e tarifas, Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o horário de
ao tempo em que cortou fundo nos investimentos verão foi criado no Governo Geisel, com o objetivo de
sociais. Por outro lado, Sr. Presidente, o crescimento economizar energia elétrica. Seu principal beneficio
das dividas interna e externa, que não encontra seria evitar o black-out - queda do sistema elétrico
precedentes na história, veio acompanhado de nas horas de pico de maior demanda.
estagnação econômica, indices alarmantes de Inicialmente, a implementação era restrita às
desemprego, violência e liquidação do patrimônio regiões Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste, por ser
público. considerado ineficaz nas regiões Norte e Nordeste.

As revelações recentes da CPI do Narcotráfico Recentemente, sua abrangência foi ampliada,
e do Crime Organizado não chegam a surpreender os incluindo-se a região Nordeste.
setores rnedianamente informados da nossa sociedade, São diversas as opiniões em termos de maleftcios
mas trazem daras evidências do processo de e beneficios. No tocante à saúde da população, os
coIombizaçao, que vem dando ao Brasil contomos de metabolistas citam vários inconvenientes que o horário
narcoestacfo. de verao pode trazer. Muito embora, nestas análises,

Assim, podemos afirmar que a irresponsabilidade prevaleçam generalizações, os especialistas alertam
insana das elites politicas e empresariais' brasileiras, para os. problemas causados: a mudança de horário
destituidas de qualquer sentimento de nação e visao de pode desencadear distúrbios, tais como insônia,
Estado, tem-nos custado o aprofundamento da barbárie cansaço, irritabiiidade e queda de concentração, altos
social e pode vir a nos custar um retrocesso no processo Indicas de atraso, sonolência diurna, irritação, baixos
polltico democrático brasileiro. rendimentos. no trabalho e na escola, incidência de

Nesse contexto, dando seguimento à Marcha nialor'estaxas de erro.
dos 100 mil, en.tidades do movimento sindical e. popu- Em termos de saúde e de produtividade no
lar compuseram o Fórum Nacional de Lutas, que trabalho, são inegáveis os efeitos negativos
realiza hoje o Dia Nacional de Paralisação e Protesto decorrentes da implantação do horário de verão,
em Defesa do Emprego e do Brasil. muito embora seja importante ressaltar que cada

O protesto criticará a politica econômica do pessoa reage .de um jeito e que, na maioria dos
Governo Federal e exigirá a criação de empregos, casos, oorganismoterrnina por se adaptar ao novo
mudanças nas políticas agricola, agrária, de saúde, ciclo vigilia - sono.
de educação e meio ambiente, combate à fome, à Além dos inconvenientes até agora
pobreza e direitos para os aposentados. mencionados, gostaria de ressaltar outros aspectos

Desta tribuna, desejo reiterar, no dia de hoje, que justificam. a impropriedade da aplicação do
toda a minha confiança nas energias profundas do horário de verão nas Regiões Norte e Nordeste do
povo brasileiro, que haverá de fazer reverter todo Pais. A este respeito é pertinente salientar a
esse quadro de traição e perversidade perpetrado excelente contribuição do Dr. Caio Lóssio Botelho, da
contra o Brasil e os brasileiros. Universidade Federal do Ceará e da Universidade

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. Estadual dó' Ceará. .No . trabalho intitulado liA
O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB - PRo Impropriedade da Hora de Verão no Nordeste

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Setentrional e no Meio Norte", aquele especialista
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salienta que, para a instituição do horário de verão, prejudiciais para a indústria local. Defende o
deve-se levar em consideração os condicionantes da astrônomo que mais lógico seria uma campanha
latitude da região e nunca sua longitude astronômica. nacional de uso racional da energia sem desperdicio.

Analisando o decreto que institui o horário de Em recente pesquisa realizada pela Central de
verão, percebe-se que foi levado em consideração o Pesquisa de Opinião Pública (CEPOP), órgão ligado
zoneamento geoeconômico, e não o zoneamento à Universidade Federal do Ceará, nos dias 3 e 4
geoastronômico. Esqueceram os técnicos que o últimos, 64% dos 602 pesquisados se posicionaram
horário de verão se prende à variação da latitude, ou contra a decisão do Ministério de Minas e Energia de
seja, à inclinação da radiação solar e sua iluminação, incluir o Nordeste ao horário de verão; 18% são
e não à variação da longitude. favoráveis; 16% são indiferentes e apenas 2% não

Salienta, ainda, o Dr. Caio Lóssio a contradição souberam ou não quiseram opinar. O principal
decorrente do erro de análise: como justificar que argumento contrário à inclusão do Ceará no horário
Fortaleza e Manaus - duas cidades que se situam na foi o fato de terem de acordar ou sair mais cedo de
mesma latitude (311 de latitude sul) - tenham o casa (30%). A falta de segurança foi outra questão
mesmo horário de verão? Segundo aquele levantada (22%), visto que ao sair de casa para o
especialista, "o horário de verão no Nordeste Equato- trabalho ainda escuro, o trabalhador corre o risco de
rial brasileiro é uma aberração mundial, pois será a ser assaltado.
única área equatorial do planeta a adotar este tipo de Gostariamos de salientar a tramitação do
horário". Continua, ainda, afirmando aquele Projeto de Lei nll 1.812, de 1999, de autoria do
especialista que "o horário de verão só poderá ser Deputado Roberto Pessoa, que dispõe sobre a
aplicado em regiões glaciais, temperadas e tropicais, proibição de adoção do horário de verão nas regiões
e nunca em zona equatorial". Norte e Nordeste e que receberá parecer, quanto ao

Previsto com o objetivo de economizar energia mérito, nas Comissões de Economia, Indústria e
elétrica, a implantação do horário de verão no Comércio; Minas e Energia e Seguridade Social e
Nordeste Setentrional acarreta, ao contrário, maior Famflia, além das preliminares de constitucionalidade
consumo, dado que, para o inicio das atividades e juridicidade na Comissão de Constituição e Justiça
matutinas, não haverá afnda luminosidade suficiente. e de Redação.

A implantação do horário de verão, portanto, Aproveitando a oportunidade, gostaria, aqui, de
não tem sentido nas regiões Norte e Nordeste do ressaltar o nosso apoio ao projeto de lei de autoria do
Pais, justificando-se, tãp-somente, nas regiões Sul, Deputado Roberto Pessoa que "dispõe sobre a
Sudeste e Centro-Oeste e, quando muito, no Estado proibição da adoção do horário de verão nas regiões
da Bahia. Norte e Nordeste do Pais".

Vários são os segmentos que estão taxando de Sr. Presidente, solicito a V. ExA que dê
ilógico este horário de :'lerão. O Presidente da divulgação ao meu pronunciamento. Era o que
Federação das Indústrias do Estado do Ceará, trnhamos a dizer.
empresário Jorge Parente, em artigo publicado no O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB/SP,
jornal O Povo do dia 9 de novembro deste, indaga: "A Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
quem interessa o horário de verão?" E afirma que Sras. e Srs. Deputados, tenho, reiteradas vezes,
"além dos inCOmodos pessoais, perdem, realmente, ocupado esta tribuna para solicitar ao Govemo Federal o
as empresas e perde também o governo, pela quebra reconhecimento e a regularização da categoria dos
no ritmo da produção de bens e serviços". (...) "Que o Conferentes de Carga e Descarga nos portos e
Governo Federal não engane a si próprio e não nos aeroportos deste nosso Pais.
engane, a nós cidadãos que pagamos impostos e Esta minha posição foi corroborada
temos o direito de sermos respeitados." recentemente pelas declarações de técnicos do

O Prof. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, próprio Governo, em audiência pública na Câmara
pesquisador-titular do museu de astronomia e dos Deputados que pretendeu discutir os efeitos da
ciências afins, afirma que a inclusão dos estados do privatização dos serviços portuários na receita
.Nordeste no horário de ve~o constitui um retrocesso tributária nacional, inclusive o papel das aduanas. A
lamentável e do ponto de vista energético o maior Coordenadora-Geral do Sistema Aduaneiro, Clecy
consumo de energia concentra-se nas regiões Sul, Busato lionço, fez um retrospecto do papel
Sudeste e Centro-Oeste, e não no Norte e no desempenhado pela Receita Federal nos portos e
Nordeste, onde os efeitos serto nulos ourt\enos aeroportos, salientando que o Pais não estava
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preparado em termos de infra-estrutura para carência de pessoal, treinamento insuficiente e falta
enfrentar a Iiberalizaçao comercial aplicada a partir de recursos orçamentários.
do Governo Collor. Não tenho dúvidas, Srs. Deputados, de que a

Ela declarou que a Receita precisa de mais regularizaçao da carreira de Conferentes de Carga e
recursos materiais e humanos para enfrentar as Descarga pelo Governo Federal iria contribuir em
situaçOes criticas que decorrem do aumento do muito para minimizar esta crise que atinge a
comércio exterior. A audiência se constituiu numa fiscalizaçao nas aduanas de nosso Pais.
radiografia dos impostos invislveis do chamado Custo Já estivemos com o Secretário da Receita Federal,
Brasil. Dr. Everardo Maciel, e com o Ministro dos Transportes,

O Presidente do Unafisco, Paulo Gil Holck Eliseu Padilha, acompanhado do Sindicato dos
Introini, apresentou uma visão corporativa da Conferentes do Porto de Santos, denunciando o
questao, mas também deixou claro que os problemas problema e levando sugestões, que, creio, resolverão
aduaneiros atuais constituem uma espécie de fratura a sonegaçao e o contrabando.
exposta das reais situaçOes que caracterizam o
Estado brasileiro. Os portos do Primeiro Mundo não têm esta

facilidade que temos no Brasil, milhares de
O setor de aduanas entrou completamente contêineres passando pelos nossos cais sem serem

despreparado na fase atual dos serviços portuários, conferidos.
na qual o Estado cede a gestao à iniciativa privada.

O Sr. Paulo Gil declarou que o trabalho da Aduana Ou é negligência ou é crime organizado. Peço à
é tão frágil que, hoje, 80% das importaçOes brasileiras Mesa desta Casa o envio deste pronunciamento ao
nAo passam pela fiscalizaçao, aumentando o ingresso Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, para que
de armas, drogas e de contrabando. acione a Policia Federal, a Receita e acabe com esta

Os controles aduaneiros que já eram barbaridade que é o contrabando no Brasil.
insuficientes, ficaram mais fracos ainda, a partir do Muito obrigado.
momento que o Governo começou a praticar a O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP.
polltica de Iiberalizaçao comercial. Nesse processo, Pronuncia o seguinte disc!-,rso.) - Sr. Presidente,
conforme alegou, a Receita também foi vitima da Sras. e Srs. Deputados, a escalada de violência no
facilitaçao das importaçOes. Pais está assumindo proporçOes dramáticas e

Ele explicou que as mercadorias importadas, inquietantes para toda a sociedade. A cada dia,
quando chegam aos portos e aeroportos, são registram-se mais ocorrências de roubos, assaltos,
fiscalizadas através de amostragem, mas mediante crimes praticados com requintes de brutalidade, sem
um processo cheio de falhas, que facilita o ingresso qualquer motivação objetiva e, ainda mais grave, em
livre dos produtos sem que sejam submetidos à muitos casos de uma perversidade que parece
investigaçao pessoal dos fiscais. atender a um desejo torpe, trpico de desajustes

A situaçao de penúria do Sistema Aduaneiro profundos de personalidade.
ficou mais exposta no depoimento do Sr. Elias Mas o que mais impressiona, Sr. Presidente, éa
Carneiro Júnior, delegado do Unafisco no porto de crescente participaçao, na autoria desses crimes, de
Santos. jovens sem antecedentes policiais, estudantes do

Embora o terminal de Santos concentre 35% de segundo grau ou de curso universitário, muitos sem
toda a carga importada pelo Brasil, com um movimen- sequer terem antes demonstrado comportamento
to semanal que equivale ao anual registrado no estranho ao convlvio social adequado e regular.
aeroporto de Cumbica, ele disse que faltam Ainda assim, tomam-se autores de crimes bárbaros,
condiçOes de segurança e de equipamentos para que vitimando colegas de escola, um amigo, uma
a fiscalizaçao seja executada com eficiência. ex-namorada, um desafeto em discussão banal,

Sr. Presidente e nobres Deputados, este enfim, pessoas indefesas, até mesmo
cenário que acabo de descrever e que foi montado desconhecidas, ocasionalmente colocadas à frente
através de declaraçOes recentes de técnicos que desses jovens como se tivessem sido escolhidas
estao vivenciando o problema traz mais força à minha aleatoriamente para servir de alvo de uma
argumentaçao de que o Governo Federal precisa agir surpreendente e doentia agressividade.
com mais urgência no sentido de sanar as Sr. Presidente, esse estado de coisas impOe a
deficiências do setor aduaneiro, que passa todos nós uma profunda reflexão. Precisamos de-
atualmente por uma fase crftica, em decorrência de bater com muita responsabilidade as inúmeras
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causas do crescimento alarmante da violência em O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
nosso PaIs. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Não há dúvidas de que a questão das drogas Deputados, o esforço que o Governo e a própria
representa um dos pontos centrais do grave sociedade vêm fazendo para a redução das
problema. Por isso, precisa ser combatida com desigualdades sociais do PaIs enfrenta às vezes os
absoluto rigor e muita tenacidade. A expansão do mais diferentes obstáculos. E a injusta carga
narcotráfico, com seus lucros fantásticos e sua tributária é um deles, na medida em que penaliza
capacidade de organização para aliciar adolescentes indistintamente setores produtivos e segmentos
e até crianças, está entre os principais fatores para o sociais que merecem tratamento diferenciado.
~umento .da violência e da criminalidade. Dal a Dentre os inúmeros estudos sobre o ônus que a
Importância do trabalho desenvolvido pela CPI do atual polftica tributária acarreta à economia, o último
Narcotráfico nesta Casa e do apoio que lhe deles, realizado pelo Instituto de Pesquisa
proporciona o Governo Federal. Econômica Aplicada (IPEA), mostra um dado

As recentes manifestações e iniciativas do impressionante: os efeitos da carga fiscal no aumento
Ministro da Justiça, Dr. José Carlos Dias, e do da pobreza no PaIs. A incidência de tributos como o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, unindo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
esforços para atacar frontalmente o crime (ICMS) - que a maioria dos Estados insiste em aplicar
organizado, surgem como esperança e merecem sobre a cesta básica - contribui para um aumento
receber o engajamento dos mais diferentes setores significativo do número de indigentes nas principais
da sociedade. regiões metropolitanas.

O Núcleo Especial de Combate à Impunidade ':' ~esquisa apura. que ~ carga de ICMS, PIS e
recém-instituldo, integrado por especialistas na Con.trlbUlção para o Financiamento da Seguridade
matéria indicados pelo Ministério da Justiça, além de Social (C?FINS~ sobre os produtos que compõem a
representantes do Ministério Público e da PoJrcia cesta báSica varia de 10,9% em Porto Alegre a mais
Federal, terá a incumbência de agilizar a apuração e de 16% em Bras!lia e Fortaleza.
a punição do crime organizado, servindo como Os números mostram ainda que a isenção fiscal
verdadeira UTI móvel contra o crime, de acordo com sobre os produtos de consumo popular poderia
expressões do próprio Ministro José Carlos Dias. aumentar em até 8% o poder aquisitivo das fam!lias

Há outros aspectos tão importantes quanto uma de baixa renda ~~e residem nos ogrande~ centros
firme operação de combate ao narcotráfico, inclusive ~rb.anos e redUZIria em quase 2 Yo o numero de
com a indispensável participação das Forças Ar- indigentes nas áreas urbanas.
madas em áreas de fronteira, realizando um controle Em cidades como Belém, Fortaleza, Recife e
rigoroso para evitar o ingresso, no Brasil, de drogas Salvador, que apresentam os maiores Indices de
produzidas em outros palses. fam!lias indigentes em relação ao total de pobres,

Impõe-se ainda a urgente efetivação de outras ?i~inuiria significativamente o número de pobres e
medidas necessárias à diminuição dos atuais Indices Indlg~ntes se houvesse redução da carga fiscal sobre
de violência. Uma delas, Sr. Presidente, é restringir o os alimentos oque conso~em. Em Fortaleza, por
porte de armas de fogo, cuja comercialização vem ex~mplo, ~8? Yo das famllla~ são pobres, e dessas
encontrando facilidades e possibilita o uso indevido 17 Yo são indigentes. ~om a Isenção fisca~ sob.r~ os
de armas, quase indiscriminado e de forma produto.s da cesta báSica, e~ses per~entuals cal~lam,
irresponsável, até por menores de idade. respectivamente, p~ra 46,8 Yo e 14,6 Yo. Em ReCife, o

.. . percentual de famlllas pobres (57,7%) e indigentes
Outra qu~stão é a 1~f1uêncla de filmes Violentos, (26,6%) cairia para 56,9% e 24,3%, respectivamente.

bem como de Jogos de vldeogame e computador, na O Rio de Janeiro, mesmo apresentando um dos
fo~mação e no comportamento de adolescentes e menores números de indigentes (5 9%) em relaçã
crianças ' o o. . . . ao número de pobres (27%), é o que tem a maior

? ~als Important~ é q~e a sociedade ~e carga tributária (15,1%) incidente sobre produtos da
conscientize de que precisa dedicar atenção especial cesta básica. Mesmo assim, a isenção fiscal reduziria
aos jovens e às crianças, atribuindo prioridade a em 2% o número de famflias pobres e em O3% o
todas as ações que visem prestar atendimento aos percentual de indigentes. '
menores, sobretudo àqueles carentes. A pesquisa mostra ainda que as famflias com até

Era o que tinha a dizer. dois salários mlnimos de renda mensal arcam com
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uma carga de impostos indiretos superior a 8% sobre Não podemos ignorar, contudo, que hoje
os produtos da cesta básica. Enquanto isso, as desenvolvimento industrial e preservaçao da
famflias com renda mensal entre 15 e 20 salários qualidade do ambiente são perfeitamente
mrnimos têm um Onus fiscal de apenas 1,5%. E as compatrveis. A evolução das técnicas e dos
famflias com renda acima de 30 mrnimos aparelhqs antipoluentes, bem como dos instrumentos
comprometem apenas 0,5% do orçamento com esses de controle dos niveis de poluiçao em determinada
tributos. área, permite que mesmo em uma região altamente

Nas regiões pesquisadas, a carga fiscal média des~nvolvida se preserve a qualidade de vida dos
sobre os alimentos fica em torno de 13,5%. Até habitantes.
mesmo o frango, srmbolo do Real, é taxado em média Essa evolução das tecnologias de controle da
com 13,7% de impostos, o que torna o produto menos poJuiçao modificou inclusive o tom da miJitancia
acessrvel a uma parcela maior de consumidores ecológica no mundo inteiro. Foi-se o tempo em que os
pobres. ecologistas lutavam contra as indústrias. A ecologia,

Ao penalizar mais as famrJias mais carentes, hoje, procura associar o d~senvol.vimento sustentável
esse sistema tributário mostra-se extremamente com a preservaçao do meio ambiente.
perverso e injusto. E deixa claro que a polltica fiscal . Por isso fico pa~icularmente i~dignado c~m. a
pode ser um valioso instrumento de distribuição de atitude dos empresários estabelecidos em Vlt~rla.
renda e de combate aos desequilrbrios sociais, se Eles co~hec~m, melhor do que todos nós aqUI, a
forem adotadas as mudanças preconizadas no tecnologia dlsponrvel. no mercad.o p~ra co~ter e
projeto de reforma tributária. Nesse sentido, as a~enuar os efeitos nocIvos da polUição .lndustrlal. Se
mudanças por certo contribuiriam para amenizar a ainda não adotaram essa te~nologla é porque
situaçao da pobreza no Brasil, um dos palses a prefe~e~ manter seus atual~ patama~es de
apresentar uma das maiores taxas de concentração lucratividade a preservar a qualidade de Vida dos
de renda do mundo. moradores da região.

É evidente que só a reversão do sistema Ant~ tal estado de coisas, nobres coleg~s, cabe
tributário não basta para resolver o grave problema perguntar. onde está o. Estado, q~e. deveria atuar
das desigualdades sociais. São imprescindrveis como representante.do Interesse publico no.controle
outras iniciativas como melhor qualificação da polUlçao e p~nlr aqueles que transgndem as

. . ~ normas estabelecidas?
profiSSional, investimentos pesados em educação, . ..,
saúde e habitação, para melhorar as condições de A Secretaria Estadua.1 do MeiO Ambiente. dispõe
vida dessas famrJias. Entretanto, com a isenção fiscal de três r~de~ para o mOnitoramento da polUição na
sobre esse alimentos básicos terramos um avanço Grande Vitória. Montadas há quase duas décadas, no
significativo, permitindo ás' populaçOes pobres ~ntanto, elas estão totalr:nente ultrapass~das e são
alimentarem-se melhor, além de ampliar o poder Incapazes de fornecer numeros confiáveiS sobre os
aquisitivo e retirar da linha de pobreza expressivas nrvel~ de polue~tes. Essa é um~ cons~ataçao d?
parcelas de famllias brasileiras. próprio Se~r~tárlo Estadual.do MeiO Ambiente, Almir

É
Bressan JUnior, que se dedica ao tema desde o final

o que tenho a dizer. da década de 70.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o Espremida entre a ganancia industrial e o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. desleixo do Poder Público, resta à populaçao de
Deputados, a poluição no Municlpio de Vitória, capital Vitória sofrer, impotente, os danos organicos que a
do meu Estado, o Esplrito Santo, atingiu nrveis poluição provoca.
insuportáveis para a população. Diariamente, as 320 O ar não é o único meio contaminado pelos
fontes poluidoras de ar que estão catalogadas na reslduos industriais produzidos na região da Grande
Grande Vitória lançam na atmosfera cinqUenta Vitória. Desde 1978, aAracruz Celulose lança ao mar
toneladas de partrculas de carvão, minério de ferro, uma enorme quantidade de efluentes
enxofre e outros elementos nocivos à saúde. organoclorados, substancias altamente tóxicas,

O Esplrito Santo atravessa, há alguns anos, cancerrgenas e mutagênicas, que persistem no
fase de grande prosperidade. Esse bom desempenho ambiente durante perlodos superiores a trinta anos.
de sua economia traduz-se, obviamente, em ganhos Hoje, esses efluentes são lançados ao marapós
significativos para seus habitantes, mas também tem tratamento, mas durante dez anos nem tratamento
reflexos diretos no aumento da poluição. recebiam antes do despejo. Nesse perrodo, os mares
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próximos à empresa foram contaminados com mais 16 de novembro, no Hotel Glória, Rio de Janeiro, sob
de seiscentos milhões de metros cúbicos de veneno coordenação do Rotary Club Botafogo - Rio de Ja-
puro de altfssima letalidade, que ainda levará duas neiro, com o tema do fórum liA Estética No Brasil e A
décadas para ser completamente desintegrado. Sua Regulamentação".

A Aracruz Celulose passou muitos anos Era o que tinha a dizer.
defendendo a posição de que o mar tem capacidade O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.
de absorver os efluentes organoclorados. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Recentemente, no entanto, começou a fazer estudos Sras. e Srs. Deputados, a Academia Goiana de
sobre o verdadeiro impacto dessas substâncias no Letras e a Associação Goiana de Imprensa estão
oceano e decidiu suspender o uso do cloro a partir do celebrando significativos eventos para registrar o
ano 2000. Existem informaçOes extremamente primeiro centenário de nascimento de Joaquim
preocupantes sobre o assunto, relatando a captura Câmara Filho, um pioneiro de Goiânia que, em 1938,
de siris com deformações que teriam sido causadas lançou, com seus irmãos Jaime Câmara e Vicente
pelos organoclorados em região próxima à fábrica de Rebouças Câmara, o periódico O Popular, o primeiro
celulose. jornal de circulação diária na capital do Estado.

A Aracruz também é acusada pelos ecologistas Joaquim Câmara era potiguar, e deixou o Rio
de estar plantando eucalipto em áreas impróprias. Grande do Norte para estudar na Escola Superior de
Segundo especialistas, o plantio do eucalipto só é Agricultura e Engenharia de São Bento, de onde se
seguro em regiões com vazão pluviométrica de pelo transferiu para a Escola Agrrcola de Passa Quatro,
menos 1.200 milrmetros. Ao ser plantada em áreas em Minas Gerais, pela qual se diplomou como
com vazão inferior a essa, a árvore suga toda a água engenheiro-agrônomo. Em 1924, bateu-se pelos
contida no lençol freático, exaurindo o solo e revolucionários de então, e, perseguido por suas
impedindo a sobrevivência de outras espécies na atividades profissionais, refugiou-se no Planalto Cen-
região de plantio. Inicia-se, assim, um processo de trai, acabando por se radicar em Formosa, de onde se
desertificação de graves conseqüências para o transferiu para Santa Luzia e Planaltina, em Goiás.
equilíbrio ambiental da região. Logo que eclodiu o movimento da Aliança Liberal,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como aliou-se ao grupo dos tenentes, abraçando a causa com
disse no inrcio do meu pronunciamento, jamais me o melhor fervor patriótico e incorporando-se às forças
opus ao desenvolvimento industrial do meu Estado. O de Quintino Vargas em Paracatu, já então
que não posso admitir é que a população seja comissionado no posto de major. Com os pr6ceres
obrigada a pagar um preço altfssimo em saúde e revolucionários de Minas Gerais avançou pelo território
qualidade de vida por causa do funcionamento das goiano e entrou na Capital do Estado, logo passando a
indústrias, numa época em que a produção industrial desenvolver intensa atividade no campo administrativo,
"limpa" não só é tecnicamente viável como se torna, sob a nova ordem poUtica instalada no Pars. Pouco
cada vez mais, um compromisso ético dos depois, desencadeada a Revolução Constitucionalista
empreendedores em todo o mundo civilizado. de São Paulo, mais uma vez alistou-se para lutarcontra

Faço votos de que o Governo do Esprrito Santo os rebeldes na frente de Mato Grosso, e no ano
se aparelhe com a maior urgência possrvel para seguinte foi nomeado Prefeito da cidade de Pires do
fiscalizar e controlar os nrveis de poluição nas regiões Rio, cidade situada à margem da linha ferroviária que
industriais do Estado, punindo com rigor as empresas liga Minas a Goiás.
que continuarem a perpetrar crimes ambientais. Prefeito de Paracatu em 1934, Joaquim Câmara

O meio ambiente e seus recursos vitais são Filho deixou o cargo para aceitar, atendendo a
patrimônio de toda a humanidade, presente e futura. convite de Pedro Ludovico, a direção do
Nada justifica que transformemos em lixo o planeta Departamento de Divulgação e Expansão Econômica
que nossos filhos e netos um dia herdarão. do Estado, tendo mais tarde atuado na organização

Era o que eu tinha a dizer. do recenseamento em Goiás, trabalho de que se
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ. desincumbiu de modo elogiáv.el. Em 1940 foi

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, condecorado pelo Governo Federal com a medalha
Sras. e Srs. Deputados, ao apresentar o projeto de lei do cinqOentenário da Proclamação da República, e
que regulamenta a profissão de esteticista, faço em 1943 foi eleito Vice-Presidente da Sociedade
registro especial ao ensejo do Congresso Goiana de Folclore; a seguir, foi nomeado Prefeito de
Internacional de Estética, a se realizar no próximo dia Anápolis, tendo realizado uma administração



Nasceu Joaquim Câmara Filho no Rio Grande
do Norte em 29 de dezembro de 1899, e foi em Goiás
que ele se realizou no exercrcio da vida pública,
empregando os seus dotes de inteligência em favor
do progresso social e do desenvolvimento econOmico
dessa região do Pars. Seu biógrafo, o jornalista José
Asmar, contou em livro, cuja edição vai ser lançada
no próximo mês, a história desse homem valente que
lutou tanto no campo da rebeldia polrtica para fazer
valer os direitos assegurados aos brasileiros na
Constituição da República quanto no plano das
incursões militares, em defesa da legalidade
democrática e das garantias individuais. Cuidou de
estimular as classes produtoras do Estado, escreveu
sobre o meteorito de Santa Luzia, tratou do ensino ru
ral, da indústria pastoril, da cultura algodoeira e da
marcha para o oeste, que o Presidente Vargas
estimulou, com o objetivo de promover a integração
da hinterlândia no conjunto de nossa economia e
expandir a civilização além das fronteiras de
Tordesilhas.

No terceiro aniversário de falecimento de
Joaquim Câmara Filho foi inaugurado seu busto em
bronze numa das principais praças de Goiânia. No
programa comemorativo dos 26 anos de Brasflia, o
Governo do Distrito Federal agraciou-o com a Ordem
do Mérito post mortem, num reconhecimento ao
trabalho que prestou como membro da Comissão de
Demarcação da área de Brasrlia. Católico praticante,
membro da Irmandade do Santrssimo Sacramento e
Vice-Presidente do Conselho Particular Vicentino de
Goiânia, engenheiro-agrOnomo, jornalista, polrtico,
homem público, major honorário da Polrcia Militar, foi
homenageado pelo então Governador José Ludovico
de Almeida, que, ao decretar luto oficial por motivo de
sua morte, considerou extinto um dos revolucionários
que implantaram em Goiás um regime de liberdade e
garantias democráticas, e acrescentou que "a
coletividade goiana lhe fica a dever inestimáveis
serviços, sobretudo aqueles que prestou na epopéia
da mudança da capital do Estado para Goiânia e na
campanha publicitária à época desenvolvida, sob sua
direção, em todo o PaIs e fora dele, cujos propósitos
de atrair para a nova metrópole goiana e para todo o
território estadual os interesses das correntes
imigratórias e dos capitais nacionais e estrangeiros
foram plenamente coroados de êxito".
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eficiente e empreendido uma série de obras urbanas também fizeram referência ao fato, adiantando ainda
para adaptar a cidade às exigências dos modernos que tanto o radium como o urênio eram, do mesmo
tempos. modo, enviados para fora do Pars por meio de um

Em 1951, foi designado Secretário de Estado da criminoso contrabando.
Agricultura. Assumiu depois a Presidência da
Federação da Agricultura do Estado, e em 1955 foi
escolhido membro da Comissão de Cooperação
Pró-Mudança da Capital Federal. Ao falecer, no dia
15 de dezembro de 1955, era titular de uma das
cadeiras da Academia Goiana de Letras, exatamente
a de nA 8, cujo patrono é o poeta Alceu Vitor
Rodrigues e fundador o jurista Sebastião Fleury
Curado, que participou da Constituinte de 1891, na
qual teve atuação merecedora do respeito de seus
pares, por sua erudição e cultura.

Feito esse esboço biográfico, cabe dizer que ele
foi um dos melhores colaboradores de Pedro
Ludovico no processo histórico da mudança da capi
tal para Goiânia. Sobre a sua pessoa, declarou o Irder
mudancista que ninguém o havia excedido em
trabalho, em entusiasmo, em amor pela causa, pois
dia e noite esse desiderato constitura seu
pensamento, e por isso viu coroada de êxito a sua
missão. Jornalista talentoso, homem de idéias
modernizantes, tornou-se o principal publicista de
Goiás e de Goiânia durante o final da década de 30 e
a metade dos anos 40, incansavelmente lidando na
imprensa com o objetivo de mostrar aos brasileiros
como estava surgindo a nova cidade, detalhando as
etapas de toda a construção. Estudioso das questões
econOmicas, dedicou-se ainda à divulgação das
riquezas naturais de Goiás e tornou conhecidas 5S

minas de nrquel de São José do Tocantins, o cristal de
rocha de Cristalina, o trigo da Chapada dos Veadeiros
e as jazidas de minérios utilizados na indústria bélica
da Alemanha e no Japão.

É de notar o ·fato de ter Joaquim Câmara Filho,
ao tempo em que Oswaldo Aranha era embaixador
do Brasil em washington, divulgado em uma cadeia
de 200 jornais norte-americanos um estudo analrtico
sobre os depósitos niquelrferos do Tocantins, bastante
superiores às reservas encontradas em Nova
CaledOnia, que despertou o interesse de empresários
europeus e chamou a atenção dos chefes militares de
nações participantes da Segunda Grande Guerra. A
mesma época, denunciou que os minérios estratégicos
do Brasil Central, especificamente de Goiás, estavam
sendo clandestinamente exportados para a fabricação
de materiais bélicos, principalmente pelo exército,
alemão, sob o controle das forças polrticas
comandadas por Adolf Hitler. Mais tarde, triunfando os
aliados contra o nazi-facismo, pesquisadores goianos



o SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a intençêo do Governo do
Estado de São Paulo de implantar mais uma
unidade da Febem e mais dois presrdios no
Município de Franco da Rocha fez aumentar a
preocupação, o medo e a insegurança na vida
inquietada da população ordeira e trabalhadora,
que, como forma de protesto contra a construção da

Nos quatro anos em que exerceu o seu
mandato, foi um administrador fntegro, muito
preocupado com o bom zelo da coisa pública,
sereno, rigoroso, com atenção sempre voltada para
os complexos, profundos e numerosos problemas
municipais, que procurou solucionar na medida do
possfvel, adstrito às imposições legais dos parcos
recursos orçamentários. De exemplar probidade,
trabalhador infatigável, logo entendeu ser seu dever
encarar, com urgência, a conquista da autonomia
municipal, a promoção do saneamento financeiro e
a reestruturação dos serviços burocráticos, então
ainda submetidos a processos arcaicos de nenhuma
rentabilidade para a comunidade - uma luta que
venceu ao cabo de insistentes campanhas junto ao
Governo do Estado e da República.

A outorga da Medalha Pedro Ludovico ao
ex-Prefeito de Goiânia, o médico e cidadão Hélio
Seixo de Britto, que completou 90 anos de idade no
último dia 7 de novembro, é uma justa e merecida
homenagem da Câmara Municipal de minha cidade
natal ao honrado homem público de tantos e tantos
serviços prestados a Goiás no desempenho de sua
atividade profissional e polftica. Consigno aqui, nos
Anais desta Casa do Congresso Nacional, meu
aplauso pela justeza do evento que engrandece e
enriquece a história do povo goiano.
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Assim, muito justas são as homenagens que a Prefeito de Goiânia, eleito por expressiva
Academia Goiana de Letras, a Associação Goiana de maioria das urnas, coube-lhe a tarefa de reivindicar
Imprensa, as autoridades e o povo do meu Estado a autonomia da administração municipal, cumprindo
tributam à memória de Joaquim Câmara Filho, ao o estatuído na Constituição de 1946, com o objetivo
ensejo do primeiro centenário do seu nascimento. de assegurar a exata aplicabilidade do art. 20 da
Sua figura, no expressivo conceito de Benedicto referida Carta Magna. J: que, até então, a cidade
Silva, um dos diretores da Fundação Getúlio Vargas e era objeto de gestão do Governo estadual, que tinha
durante muitos anos o responsável direto pelo Centro ingerência absoluta nas questões privativamente
de Documentação dessa prestigiosa instituição, locais, para prejuízo dos cerca de dois milhões de
"pode ser julgada sem mácula: foi bom, foi íntegro, foi cidadãos radicados em todos os pontos de Goiás. E
sempre engajado nas boas causas". o seu primeiro passo foi obter, mediante uma luta

Que a Câmara dos Deputados venha a inserir quase sem trégua, a transferência imediata dos
nos seus Anais esse auspicioso evento que em Goiás assuntos de urbanismo, de conservação da cidade
se dedica à memória de um paladino da mudança da e de cadastro imobiliário à competência da
capital para Goiânia, um dos pioneiros da minha Prefeitura de Goiânia.
cidade natal e um dos idealizadores do maior
complexo de comunicação social do centro-oeste.
Sua vida e obra também cons~ituem um alicerce da
estrutura polftica, econOmica, cultural e social
reservada à nova capital de Goiás no panorama
brasíleiro.

Quero ainda registrar que a Câmara Municipal
de Goiânia, por indicação unânime de seus
vereadores, concedeu a Medalha Pedro Ludovico,
instituída para homenagear os mais notáveis vultos
da comunidade, ao médico Hélio Seixo de Britto, que
está completando agora, exatamente no dia 7, 90
anos de idade. O homenageado é um homem público
de relevantes e assinalados serviços prestados a
Goiás e tem o seu nome inscrito na galeria daqueles
que, ao longo da sua vida, sempre estiveram a
serviço do bem comum, promovendo ações
destinadas a atender os superiores interesses da
sociedade e animados do melhor fervor
cívico-patriótico.

Ex-Parlamentar, cidadão de irreprochável
conduta moral, goiano de fina cepa, oriundo da
tradicional e histórica cidade de Goiás, é o médico
Hélio Seixo de Britto um modelo de político que não
se deixou macular pelos vícios do estreito
partidarismo e os males das odientas paixões
nascidas de pleitos eleitorais. Educado à moda dos
varões ilustres que honram o cenário nacional,
formado na escola das idéias liberais defendidas
pelo civilista Rui Barbosa e habituado ao estilo dos

.que predicam o valor do regime democrático, assim
como da liberdade, como direito inalienável da
pessoa humana, por isso mesmo pautou a sua
presença na vida pública à luz das regras sob as
quais se regem as sociedades abertas à
fraternidade, à justiça, à ordem juridica e ao império
da lei.
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Febem e dos presrdios, está paralisando hoje as
atividades da cidade, com adesão de vários setores.

De janeiro a setembro de 1999, entre a
população carcerária dos estabelecimentos
prisionais estaduais, houve 306 fugas; os fugitivos,
na maioria, não foram recapturados. As fugas são
freqUentes, com perseguições e tiroteios. A
população vive em pênico, num clima de
insegurança total.

Além da criminalidade, reforçada pelas fugas
constantes de prisioneiros desses estabelecimentos
estaduais, o municrpio é tomado por uma condição
incontrolável de miséria, haja vista que os familiares
e parentes dos encarcerados se mudam para
Franco da Rocha, invadindo áreas de risco, em que
se instalam em precárias condições de vida, em
situação de desemprego.

Junto com a população de Franco da Rocha,
fazemos um apelo ao Exmll Sr. Govemador do
Estado de São Paulo, Doutor Mário Covas, no
sentido de que reconsidere essa intenção de
implantar unidade da Febem e presrdios em Franco
da Rocha e encontre outra solução, em outras
localidades.

O SR. ARTHUR VIRGiLIO (PSDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, retorno à esta tribuna para
manifestar claro apoio à polftica agrrcola vigente
neste Pars. Na verdade, o Govemo Fernando
Henrique tem conseguido atender muitas e
importantes reivindicações do setor agrrcola.
brasileiro, entre as quais as seguintes, segundo
relatório do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento:

1) Consolidação e renegociação das drvidas
agrrcolas, até então "roladas" ano-a-ano, através de
operações que ficaram conhecidas como
mata-mata;

2) liberação da captação de recursos externos
para os financiamentos agrrcolas, a partir de março
de 1995;

3) Estabelecimento de juros decrescentes e
prefixados para o crédito rural, em substituição à
TR, retirando do produtor a incerteza quanto ao
eventual descasamento entre a evolução dos custos
e a da correção monetária;

4) Instituição de programa especrfico para
apoio à agricultura familiar, com a criação do
PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar;

5) Aumento de mais de 100% no volume de
recursos para o crédito rural (incluindo a retomada
do crédito para investimento), tomando como base a
safra 1994/95;

6) Implantação do zoneamento agrfcola, com o
objetivo de oferecer aos agricultores orientações
técnicas quanto aos perrodos recomendados para o
plantio de lavouras selecionadas, de forma a reduzir
o risco de adversidades climáticas e as perdas delas
decorrentes;

7) Redução das alfquotas do PROAGRO 
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária,
mediante adesão ao zoneamento agrrcola, além da
fixação de uma alfquota única de 2% para a
agricultura familiar;

8) Pagamento das drvidas atrasadas do
Proagro, acumuladas desde 1978, num montante de
R$750 milhões;

9) Incentivo à adoção de moderna e adequada
tecnologia de plantio direto, via cobrança da
alfquota do Proagro menor que a das lavouras
plantadas nos sistemas tradicionais;

10) Isenção de ICMS sobre as exportaçOes de
produtos agrrcolas, aumentando sua
competitividade externa;

11) RestriçOes às importações a prazo, para
evitar a competição desleal dos produtos importados
com a produção nacional;

12) Introdução de importantes políticas de
suporte de preços que não implicam a estatização
da comercialização: o Prêmio para Escoamento de
Produtos - PEP e os Contratos de Opção de Venda;

13) Aprovação das leis de patentes e de
proteção de cultivares, facilitando a introdução, no
Pars, de variedades tecnologicamente mais
avançadas, de modo a igualar as condições dos
produtores brasileiros em relação aos concorrentes
externos;

14) Ressarcimento do PIS e do Cofins
incidentes nos diversos segmentos da cadeia
produtiva dos produtos exportáveis;

15) Criação do Fórum Nacional de Agricultura,
que foi subdividido em 34 Grupos de Trabalho, nos
quais foram colhidas as sugestões de todo o agribusi
ness quanto à uma nova polftica agrrcola para o
Pars;

16) Inclusão das questões agrrcolas na
agenda de negociaçOes da diplomacia extema
brasileira com os parses do Primeiro Mundo;
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17) Adoção do Programa de Revitalização de OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e
Cooperativas de Produção Agropecuária (RECOOP) a Frente Parlamentar Cooperativista.
com o objetivo de reestruturar e capitalizar as O Recoop poderá beneficiar cerca de 322
cooperativas de produção agropecuária. cooperativas, envolvendo R$3 bilhões, sendo R$1,4

Com a introdução de tais medidas, a bilhão em refinanciamento de dividas, R$700
produtividade agricola tem crescido a taxas milhões em novos recursos destinados a
superiores a 3% ao ano, assim como as investimentos e capital de giro e R$900 milhões em
exportações do setor, possibilitando ao Brasil subir cotas-partes e securitização, em prazos de até 15
de oitavo para sexto maior exportador mundial de anos e encargos financeiros correspondentes à
produtos agricolas. variação do IGP-DI mais 4% ao ano (Medida

Os recursos destinados ao crédito rural, Sr. Provisória nA 1.898);
Presidente aumentaram em 18%, passando de 4) Fundos Constitucionais Foram
R$4 648 bilhões na safra de 1994/1995 para os reescalonadas as dividas dos Fundos Constitucionais
R$13,1 bilhões previstos para a safra de 1999/2000. com base na Medida Provisória nll 1.846, de 1A de

. dezembro de 1998, com encargos de IGP-DI mais
Importante sall~ntar, Sras. e ~rs. Deputad?s, 8% e rebate de até 60% sobre a taxa de juros das

que as taxas ~e Juros do custeio ~êm sofrido dividas contratadas até dezembro de 1996. Acordo
red~ção gradatl~~, passan~o de 12 Yo ao a~o de Lideranças, ocorrido em recente sessão do
(agricultura familiar) e 16Yo ao ano (dema~S Congresso, estabeleceu que, no bojo"da discussão
produtores): para a saf~~ de 1995/;996, para 5,75~ sobre a MP nA 1846, seria igualmente debatido o
ao ano (agricultura familiar) e 8,75 Yo ao ano (demaiS endividamento dos beneficios do Pronaf'
produtores), para a safra de 1999/2000. '

.,. 5) Programa de Recuperação da Lavoura
Ademal~, .vlsando solUCIonar os problemas em Cacaueira Baiana - foi criado com o objetivo de

torno de .endlvldamento do seto.r rural, o ~overno recuperar a região cacaueira baiana e está calcado
Federal Implementou as segUIntes medidas no em avais do Tesouro Nacional aos empréstimos
periodo de 1995 a 1999: concedidos aos produtores rurais, envolvendo

1) Renegociação de Dividas - Foi autorizada a recursos na ordem de R$340 milhões (Lei nA 9.126,
renegociação de dividas dos produtores rurais de 10 de novembro de 1995).
vencidas até 31 de dezembro de 1992. Essas 6) Funcafé - Consolida e reescalona as
negociaçOes foram feitas de acordo com a dividas dos produtores de café com 18 meses de
capacidade de pagamento do devedor, respeitado o carência e 7 parcelas anuais de pagamento,
prazo máximo de 10 anos, reservando-se 30% da vencendo a primeira em 1Ade janeiro de 1999. Tais
capacidade de pagamento à preservação da dividas, vale ressaltar, atingiram montante de R$225
capacidade de produção do mutuário. (Resolução nA milhões (Resolução nA 2.416, de 14 de agosto de
2.080, de 22 de junho de 1994); 1997).

2) Securitização - O programa contemplou os 7) Pesa - Negociação das dIvidas de
agricultores com dividas de Crédito Rural, produtores acima de R$200 mil com prazo de 20
contraidas até junho de 1995 e com saldos anos para pagamento. Os produtores devem
devedores limitados a R$200 mil. Foram negociados desembolsar 10,37% do valor total da dIvida para
cerca de R$8,144 bilhões, atingindo compra de Titulo do Tesouro, vencivel em 20 anos,
aproximadamente 350.000 produtores diretamente e com o mesmo valor de face da divida e o mesmo
1.000.000 indiretamente, através de suas vencimento. A demanda potencial é de R$5,5
cooperativas (Lei nA 9.138, de 29 de novembro de bilhões, o que atenderia em torno de 8 mil
1995, que institui a Securitização); produtores. Já foram emitidos tltulos no valor total

3) Recoop - Programa de Revitalização de de R$2 ~i1hões, sen~o R$21 bilhões par~ o Banco
Cooperativas de Produção Agropecuária: tem por do Brasil e R$1,1 bilhão para os demaiS bancos
objetivo reestruturar e capitalizar as cooperativas de (Resolução Sacen nA 2.631, de 17 de agosto de
produção agropecuária, visando ao seu 1999).
desenvolvimento auto-sustentado. Foi esse plano Mais recentemente, Sras. e Srs. Deputados, o
desenvolvido com a participação de representantes Governo implementou as seguintes medidas,
do Poder Executivo, em conjunto com o sistema objetivando renegociar as dividas de crédito rural:
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1) Pesa - Prorrogaçao do prazo para as anos, passando a primeira parcela para 31 de
renegociações de dfvidas acima de R$200 mil outubro de 1998.
(Pesa) para 31 de dezembro de 1999. Essa medida No que se refere ao Funcafé, Sr. Presidente,
visa atender aos produtores que ainda não foi autorizadó o seu gestor a promover ajuste
formalizaram suas negociaçOes e deverá atingir contratual junto ao agente financeiro das operaçOes
montante estimado em R$1,4 bilhão no Banco do de consolidação e reescalonamento de dividas de
Brasil (Resolução Bacen nll. 2.631, de 17 de agosto cafeicultores e suas cooperativas, realizadas no
de 1999); exercfcio de 1997.

2) Recoop - Adiciona e esclarece condições e Estou certo, portanto, ao fazer balanço desse
critérios estabelecidos para o Recoop, regulamenta importante gesto conjunto do Governo Federal e do
a concessão de crédito, estabelece o limite de Congresso, de que, agora, os produtores rurais em
financiamento dos Utulos do Tesouro Nacional e nosso Pafs poderão tomar suas decisões de plantio
determina as obrigaçOes passlveis de financiamento com calma, transparência e precisão, contemplados
(Resolução nll. 2.632, de 17 de agosto de 1999); que foram pela sensibilidade de dirigentes públicos

3} Funcafé - Linha de crédito para cientes - gratos e cientes - do muito que a
financiamento e pré-comercializaçao de café ao agricultura brasileira tem feito pela estabilidade
amparo do Fundo, até o limite de R$200 milhões. econômica e pela construção do vôo
Essa providência poderá contribuir para a retençao auto-sustentado da economia brasileira.
de até 2 milhões de sacas de café (Resolução nll. Era o que tinha a dizer.
2.633, de 17 de agosto de 1999); O SR. Luís EDUARDO (PDT _ RJ. Pronuncia

4) Pronaf - Foram alteradas e consolidadas as o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
normas aplicáveis aos financiamentos rurais ao Deputados, a sociedade precisa reagir contra o
amparo do Pronaf. A medida integra a polltica para os massacre econômico que está sofrendo em
agricultores familiares e para os assentamentos de conseqOência da polftica suicida do Governo Fed-
reforma agrária, consubstanciando o Novo Mundo eral. Depois do desemprego maciço provocado pela
Rural (Resolução Bacen nll. 2.629, de 10 de agosto de recessão, agora as pessoas começam a sofrer o
1999). impacto da elevação desenfreada de preços.

Neste momento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Os cidadãos estão perplexos e impotentes,
Deputados, gostaria de salientar que, há pouco indefesos diante do arrocho salarial sem
tempo, o Governo Fernando Henrique, precedentes na História brasileira. Não têm para
reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelos quem apelar, pois o condutor da polltica econômica
produtores rurais para honrar seus compromissos, é um técnico frio e calculista, que não considera a
em razão de adversidades climáticas ou de miséria um problema e só pensa em cumprir as
insuficiência de liquidez, advinda dos preços baixos ordens que recebe do Fundo Monetário
de seus produtos, editou a Medida Provisória nll. Internacional.
1.918, de 23 de agosto de 1999 - sobre a qual o O mais curioso é que os especuladores
Congresso Nacional já deliberou -, que "dispõe internacionais e seus representantes no Pafs
sobre o alongamento de dfvidas originárias de exigem que a economia seja controlada através do
crédito rural de que trata a Lei nll. 9.138, de 29 de arrocho salarial. E a exigência está sendo cumprida
novembro de 1995, e de dfvidas para com o Fundo
de Defesa da Economia Cafeeira - FUNCAFÉ, à risca.
instituldo pelo Decreto-Lei nll. 2.295, de~! 21 de Por baixo dos números frios, nos embates
novembro de 1986, que foram reescalonádas no diários pela sobrevivência, o que se vê é um massa-
exerclcio de 1997, e dá outras providências". cre dos indivlduos e das famllias. Sem emprego ou

subempregados, milhões de brasileiros disputam
A supracitada medida provisória regulamentou nas ruas as migalhas cada vez mais raras de um

o processo de alongamento de dividas ori~inárias sistema produtivo excludente, que transfere em
de crédito rural, de que trata a Lei nll. 9.138, de 29 escala progressiva a renda dos assalariados para o
de novembro de 1995, na qual foi fixado, ein espe- sistema financeiro.
cial, o prazo mfnimo de vencimento das operações
em sete anos, vencendo a primeira prestação em 31 Nas metrópoles, o desemprego gira em tomo
de outubro de 1997, e o prazo máximo em dez de 20% da força de trabalho, um número
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assustador, cujas conseqüências estão todos os Os Indices inflacionários estão baixos apenas
dias estampadas nas páginas policiais dos jornais. para alguns bens essenciais. Qualquer faml\ia de
Multiplicam-se as chacinas, os assassinatos a classe média sabe que suas despesas cresceram
sangue frio, a guerra de quadrilhas, o consumo de muito mais que os oito ou nove por cento projetados
drogas e a violência gratuita, mesmo entre menores, para este ano. Dependendo do peso de transportes,
como vimos no caso da Febem, em São Paulo. médicos ou educação das crianças no 'orçamento, a

E todos os prognósticos indicam que no inflação há muito já ultrapassou os dois dlgitos.

próximo ano, mesmo que a economia cresça, o A sociedade precisa reagir. Caso contrário,
desemprego não vai diminuir. Isso é conseqüência iremos todos afundar num mar de dívidas
do processo predatório de privatizações, fusões e impagáveis, acossados pela tormenta da violência e
desnacionalização de empresas, que engordam da desesperança.
seus lucros à custa da miséria social crescente.

E o que vai acontecer agora que a inflação
está em alta? Ameaçados pelo desemprego,
incapazes de reagir, os trabalhadores serao
expostos à perda de poder aquisitivo e terao que
trabalhar cada vez mais em troca de cada vez
menos.

Endividado, o trabalhador recorre a
empréstimos bancários para pagar as contas de sua
família. Em pouco tempo o cheque especial virou uma
bola de neve: mesmo depois de pagar um monte de
juros, o trabalhador ainda deve mais do que o princi
pal. E os bancos dizem que precisam elevar os juros
por causa da inadimplência!

Ou seja, os bancos, que estão ganhando
fortunas no PaIs, afirmam que precisam explorar
mais os trabalhadores porque eles não têm renda
para pagar as dIvidas que fizeram por causa do
desemprego que eles mesmos, os bancos,
provocaram.

Em slntese, é esta a armadilha em que caiu a
sociedade brasileira: um cIrculo vicioso que provoca
exclusêo de um lado e lucros obscenos de outro.
Cada vez que o carrossel financeiro dá uma volta,
milhões de brasileiros perdem o emprego ou parte
de seus salários, enquanto uma minoria se
banqueteia alegremente com as fortunas
depositadas a seus pés pela inflação.

O povo brasileiro é honesto e trabalhador. As
pesquisas sobre inadimplência apontam o
desemprego como causa principal e não deixam
dúvida de que os devedores querem quitar seus
débitos. Se não o fazem é por total impossibilidade de
acompanhar a extorsão financeira a que são
submetidos.

Dependendo dos bancos, uma dIvida com
cheque especial pode dobrar a cada cinco ou oito
meses. Qual o trabalhador que pode suportar um
peso desses?

Obrigado.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil colhe 32 milhões de
toneladas de frutas em dois milhões de hectares
cultivados. Individualmente, é o paIs maior produtor
de frutas do mundo, igualando-se à (ndia. Só que,
quando se analisam os 32 milhões de toneladas que
constam das estatlsticas, metade é de laranja e
20% é de banana.

São 70% da produção para as duas frutas. A
laranja é agroindústria, um negócio completamente
à parte. É um dos maiores sucessos mundiais em
termos de agroindústria, base de uma próspera
economia rural que se configura em torno de um
cinturão industrial que produz o suco, no interior de
São Paulo.

No Brasil, a produtividade de quase todas as
frutas é de menos da metade verificada em palses
como a Espanha, o Chile, a África do Sul e a Nova
Zelandia. No Chile, a produtividade média de maçã
é de 57 toneladas/hectare, no Brasil a metade. Da
manga e da banana também são baixos os Indices
de produtividade. Internacionalmente, para a ba
nana, não há produtividade abaixo das 50
toneladas/hectare. O primeiro exportador mundial de
banana, o Equador, produz 50 toneladas/hectare
exportáveis, o que significa dizer que alcança de 70
a ao toneladas/hectare, descarta uma parte e
exporta as 50 toneladas/hectare.

Como resultado, o Brasil convive com um
baixo consumo per capita de frutas e a perda de
renda potencial por parte de milhares de pequenos
produtores. Um mlnimo de apoio, .orientação e
organização elevaria de muito a competitividade e a
produtividade agrlcolas e a renda do campo.
Realizar essa tarefa com urgência é um dos
grandes desafios nacionais.
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Maior organização, apoio e orientação, tudo
isso implementado com a máxima urgência se deve
dar à proteção das áreas produtoras de banana das
regiões Sul e Sudeste. Isso face à constatação da
incidência da sigatoka negra, causada pelo fungo
Mycospharella fijiensis, a mais grave doença da
bananeira do mundo, em bananais localizados na
Amazônia e particularmente no Município de Porto
Velho, Rondônia.

A constatação da enfermidade já havia sido
feita no Acre e durante a inspeção feita por
pesquisadores da Embrapa (Zilton José Maciel
Cordeiro e Aristóteles Pires de Matos, da Embrapa
Fruticultura e Mandioca de Cruz das Almas, Bahia)
que haviam procedido a um levantamento da sigato
ka negra no Acre. Verificaram no percurso de Rio
Branco (AC) para Porto Velho (RO), passando por
Extrema e Nova Califórnia, a existência da moléstia
em plantas localizadas ao longo da BR-364.

A ocorrência da sigatoka negra da bananeira,
em Rondônia, foi oficializada em fevereiro de 1999,
no Município de Porto Velho, pelos técnicos da
Embrapa/CPAF-RO, e da Embrapa/Mandioca e
Fruticultura de Cruz das Almas, Bahia, na localidade
de Vila Candelária. Outros levantamentos de
ocorrência foram feitos no interior do Estado,
constatando a presença da doença em todos os
Municípios visitados: Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do
Oeste, Ji-Paraná, Cacaulândia, Teixeirópolis, Rolim
de Moura, Santa Luzia, Cacoal, Pimenta Bueno,
Vilhena, Colorado e Cerejeiras.

No Brasil ocorre a conhecida sigatoka
amarela, desde a década de 40. Nas regiões onde a
sigatoka negra foi constatada, suplantou a sigatoka
amarela, que. passou a ter uma importância
secundária. Isso se deve à agressividade da sigato
ka negra em relação à amarela, implicando aumento
significativo de perdas que podem chegar a 100%
da produção, se não for efetuado o seu controle.

Descrever a sintomatologia da sigatoka negra
é muito importante, pois o produtor precisa saber
identificar a doença: pequenas manchas escuras
que se unem com o aumento da infecção, causando
a seca total da folha. As manchas começam em
forma de pequenas estrias de coloração
marrom-claro, com estreito halo amarelado (uma
bordadura amarelada), tomando-se marrom-escuro
a negro, nos estágios mais avançados, quando
praticamente não aparece o halo amarelado em
tomo das lesões.

O controle cultural pode ser feito através de
práticas culturais, reduzindo o ataque. O controle
químico é efetivado através de produtos
fitossanitários, com o uso de fungicidas. É oneroso,
devido ao grande número de pulverizações que
devem ser adotadas para controlar a doença. A
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, pela Instrução
Normativa n~ 31, de 7 de outubro de 1999, autorizou
em caráter emergencial, pelo prazo máximo de seis
meses, o uso dos seguintes ingredientes ativos para
o controle da sigatoka negra (Mycosphaerella
fijiis): Propiconazole, Benomil, Tiofanato Metflico,
Tridemorph, Mancozeb, Clorotalonil, Tebuconazole,
Azoxystrobin e Difenoconazole.

As variedades de bananeiras cultivadas em
Rondônia são suscetíveis à sigatoka negra. A
substituição dessas variedades por outras resistentes
é praticamente a única alternativa viável, para
enfrentar o problema.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
comunicação da ocorrência da sigatoka negra foi
feita pela Delegacia Federal da Agricultura,
tendo em vista a importância da sua participação
na liderança das ações junto às instituições da
área agrícola para o planejamento de atividades
relativas ao problema, como levantamento,
treinamento e medidas relativas ao controle da
doença. Foi enviada a todos os órgãos com
atuação junto ao setor agropecuário do Estado a
Portaria n~ 150, de 8 de setembro de 1998, da
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, que no seu
art. 1~ reza: "Proib1r o trânsito de plantas e par
tes da planta da bananeira (Musa spp) e de
plantas do gênero 'Helicônia' provenientes do
Estado do Amazonas para todo o território
nacional, sem a devida Permissão de Trânsito
fundamentada em Certificado Fitossanitário de
Origem".

A título de colaboração com a Delegacia Fed
eral da Agricultura, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, faço integrar como parte de meu
discurso, sob Anexo n~ 01, a Portaria nº- 150, de 8
de setembro de 1998.

Segundo o IDARON - Instituto de Defesa
Agrosilvopastoril -, os produtores do Estado de
Rondônia apresentam certas particularidades que
precisam ser levadas em consideração. São
pequenos produtores descapitalizados e com baixo
nível de conhecimento técnico, o que exige a
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A produção de banana já teve maior
expressão no Estado de Rondônia no período de
1975 a 1985, no qual o plantio de cacauais era
fortemente incentivado pela Ceplac e o
sombreamento provisório era constituído por
bananais. Para cada hectare plantado de cacau era
plantado um hectare de bananal. No ano agrícola
1996/97, segundo estatísticas da Seplan-RO,
"Indicadores Municipais, 1996/97", Rondônia
tinha uma área plantada de 28.606 hectares e
uma produção de 21 milhões 188 mil cachos de
banana.

Os dez municípios maiores produtores de
banana em 1996/97 detinham uma área p!ar
que correspondia a 19.623 hectares. u qut:'
expressava 68,6% da área total culf ~da do
Estado. No que se refere à produção no Estado,
para 21.188 mil milhares de cachos de banana,
os dez municípios maiores produtore~ le banana
concentravam uma produção de 16.525 !T, '\

milhares de cachos, ou seja, 73,3% do total
produzido. O Quadro nll. 1 traz a informação dos
dez municípios maiores produtores de banana,
1996/97.

As medidas de exclusão, levantadas pelo
Idaron, já estão sendo postas em prática no
Ministério da Agricultura, por intermédio da
Delegacia Federal "?' Agricultura, que
promoverá, associado ao n:laron, a '1roibição e/ou
regulamentação do transp:-rte e comercialização
de material botânico de plantas da família
Musaceae, de modo a conter a disseminação da
doença.

Os técnicos da Embrapa, DFA e Idaron
deverão monitorar o avanço da doença, a partir
dos focos iniciais, mediante a realização de
levantamentos nas regiões produtoras. Isso
orientará o estabelecimento de barreiras ·~tossanitárias

que possam manter a doença sob controle e retardar
ao máximo sua introdução nas mais importantes
regiões produtoras do País.

básicas que são carentes, ela deixa de exercer o papel de fruta para
constituir-se em alimento básico.

Em geral, além de atender às necessidades
alimentares das populações rurais, a banana
constitui-se em capital de giro na medida em que o
agricultor promove a colheita dos frutos sempre que
necessita de recursos para a aquisição de outros
bens. Uma incipiente agroindustrialização também
proporciona a fabricação caseira, artesanal, de doces
variados de banana.

implementação de ações
sugeridas:

Controle Genético incentivo à
substituição das atuais variedades
susceptrveis, que estão sendo cultivadas, por
variedades resistentes;

Medidas de Exclusão - promover a
proibição e/ou regulamentação do transporte e
comercialização de material botânico de
plantas da famflia Musaceae, para evitar a
disseminação para outras regiões; (Portaria nll.
150)

Monitoramento da Dispersão da Doença 
realização de monitoramento do avanço da
doença a partir dos focos iniciais, mediante a
realização de levantamentos nas regiões
produtoras para a interdição de propriedades e
estabelecimento de medidas de restrição ao
trânsito na região atacada.

Diante da importância internacional da doença,
já nos objetivos iniciais do Programa de
Melhoramento Genético de Banana, conduzido
pela Embrapa/Centro Nacional de Mandioca e
Fruticultura CNPMF, desde 1982 se
recomendava a obtenção de cultivares
resistentes à sigatoka negra, meta que tem sido
alcançada pela seleção de híbridos e cultivares
resistentes à doença. Um exemplo é o tetraplóide

,PV03-44, obtido pelo Centro Nacional de
Pesquisas em Mandioca e Fruticultura,
selecionado para a resistência à sigatoka negra
na Costa Rica, mediante. acordo de colaboração
técnica Embrapa/Catie.

Selecionou-se também o cultivar Caipira
FHIA-01, FHIA-18 e PVH03-44 a partir do
germoplasma disponível no CNPMF, do qual já
se conhecia a resistência à sigatoka negra. De
imediato, esses genótipos e outros mais vêm
sendo avaliados no Estado do Amazonas. Os
dois genótipos PV03-44 e Caipira foram
recomendados para cultivo na região; já foi
iniciada a multiplicação dos materiais. Tanto o
PV03-44 quanto o Caipira são resistentes à siga
toka negra, à sigatoka amarela e ao mal do
Panamá, doenças de grande importância para o
Estado e para a região amazônica.

Para o Estado do Amazonas, e para toda a
região, a banana se constitui na fruta de maior
consumo. A despeito do que ocorre em outras
regiões tropicais onde predominam populações
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QUADRO Nll1

Produção de Banana
no Estado de Rondônia, 1996/97

----.---.--.-----. ,···-·---···-·-r·----·-·····--·- ---------.-.--------.
• Municipios I Área (ha) produção:
: I (1.00 cachos) i
~JdroPrªº--º~gest~_f_---~-º-~!-.-;-. 3.707 I
I 4.634 3.707
!~.ªrll .., "............... .," __ ..

Ao concluir, Sr. Presidente, solicito ao Exmll

Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Dr.
Pratini de Moraes, ao Sr. Secretário da Defesa
Agropecuária, Dr. Luiz Carlos de Oliveira, e ao Exrnll
Sr. Secretário de Estado da Agricultura, Dr. Miguel
de Souza, que envidem todos os esforços e
urgenciem a liberação dos recursos
compromissados com o Estado de Rondônia para
fazer face ao novo problema, de gravidade, que é a
ocorrência da sigatoka negra.

Não poderia deixar, ademais, de reconhecer o
esplrito de colaboração e presteza da Direção da
Embrapa/CPAF-RO, na pessoa de seu Chefe
Adjunto, Dr. José Nilton Medeiros, do Delegado do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Dr.
Gilberto Carvalho da Costa, e do Presidente do
IDARON - Instituto de Defesa Agrossilvopastoril de
Rondônia, Dr. Irineu Barbieri, que passaram as
informações técnicas indispensáveis que tornaram
posslvel a elaboração do meu discurso de hoje, que
reputo da maior importância, por alertar os
produtores para maiores prejulzos e ameaças para a
agricultura de meu Estado, Rondônia.

Muito obrigado.

Atraso na liberação dos recursos do convênio
entre o Ministério da Agricultura e o Instituto de
Defesa Agrosilvopastoril de Rondônia, no valor de
R$1.001.250,00 (um milhão, mil e duzentos e
cinqüenta reais) para a implantação do Sistema
Unificado de Atenção à Saúde Animal e Vegetal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Direção do Idaron sugeriu importantes
recomendações, que pela sua justeza permito-me
transcrever:

Direcionamento de recursos para a
Embrapa/CPAF-RO para instalar, de imediato,
experimentos para avaliar cultivares de bananeiras
resistentes à sigatoka negra e que tenham aceitação
comercial;

Multiplicar e disponibilizar, de imediato, mudas
de cultivares de bananeiras resistentes à doença, de
forma a reduzir e/ou prevenir o tráfego de mudas da
região para regiões indenes;

Liberação imediata dos recursos previstos pelo
Ministério da Agricultura (R$3.000.000,OO +
R$1.001.250,00) para a execução do programa de
monitoramento e controle da sigatoka negra;

Disponibilização orçamentária de recursos para
o ano 2000, para que o programa não sofra solução
de continuidade.

..........................,._ - .

1.600

2.000I

~Ji-Paraná

Fonte: Seplan/RO, "Indicadores Municipais",
1996/97.

Brasil - área plantada: 520.000 hectares;
produção: 200 milhões de cachos.

O Idaron indica como entraves para a execução
do programa de combate á sigatoka negra:

O órgão de defesa agropecuária (Idaron),
responsável pela defesa sanitária vegetal no Estado,
encontra-se em fase de estruturação, dispondo de
escritórios locais nos 52 municlpios previstos, o que
dificulta o monitoramento e controle do trânsito de
material botânico;

Atraso na liberação dos recursos do convênio
entre o Ministério da Agricultura, para a aquisição de
mudas resistentes à sigatoka negra, no valor de 3
milhões de reais, direcionados aos Estados do Acre,
Amazonas, Mato Grosso e Rondônia;

Postos desestruturados, impossibilitando o
funcionamento das barreiras móveis e fixas que
poderiam impedir a passagem de produtos vegetais
contaminados para outras regiões indenes;

,Governador Jorge
!Teixeira(---.-.-----,----.--...-c---.-.---------.I----..-------~

1~~:~~n~:9~~r~ ·-;~~i
I~::~;-- ..---·------· ·----1·~5·--+--------i
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QUE SE REFERE O § 3!' Os velculos e demais meios de transporte, bem
como os recipientes que entraram em contato com
plantas ou partes de plantas hospedeiras contaminadas,
deverão ser devidamente lavados, levando-se em
consideração os cuidados fitossanitários com a água re
sidual e inspecionados no destino para fins de detecção
de posslveis fontes de contaminação.

Art. 2g Recomendar aos Secretários de
Agricultura ou autoridades equivalentes das unidades
da federação a máxima atenção ao cumprimento do
art. 19 , sobretudo nas barreiras fitossanitárias
interestaduais.

Art. 3g Atribuir às diversas Comissões
Executivas Estaduais (CEE) da Prevenção e Controle
do Moko da Bananeira nas várias unidades da
federação, a partir desta Portaria denominadas CEE
de Defesa da Bananicultura, ou às Comissões de
Defesa Sanitária Vegetal as ações de prevenção e
controle da praga nas unidades da federação.

Parágrafo único - Delegar aos titulares das
Delegacias Federais de Agricultura e do
Abastecimento - DFA a atribuição de nomear e
substituir os membros da Comissão de que trata este
artigo e publicar o ato no Diário Oficial da União.

Art. 4g Recomendar que sejam iniciadas as
ações emergenciais para distribuição de mudas de
bananeira resistentes à Sigatoka Negra nas regiões
afetadas, bem como nas regiões com maior risco de
introdução de estabelecimento da praga.

§ 19 As ações de defesa sanitária vegetal
apoiadas por esta Secretaria no estado do Amazonas
ou em outra unidade da federação em que a praga for
detectada, deverão contemplar a distribuição de
mudas resistentes à Sigatoka Negra e apoio as
pesquisas que visem a dar suporte operacional aos
cultivos da bananeira nas áreas afetadas.

§ 2g Ações preventivas tanto em nlvel de
fiscalização de apoio à pesquisa deverão ser
empreendidas como componentes fundamentais
para contenção do avanço da praga nas diversas
unidades da federação, sobretudo naquelas que
fazem fronteira com palses ou outras áreas onde há
presença da Sigatoka Negra.

Art. 5g Os engenheiros agrônomos de todo o
pais ficam obrigados a notificar focos suspeitos da
Sigatoka Negra às autoridades fitossanitárias mais
próximas, sejam as de nlvel federal ou estadual que
deverão repassar imediatamente as informações ao
Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal- DDIV,
desta Secretaria.

Art. ~ Nas outras unidades da federação em
que for constatada a Sigatoka Negra deverão ser

PORTARIA A
ORADOR:

PORTARIA NO150, DE 8DE SETEMBRO DE 1998
O Secretário de Defesa Agropecuária do

Ministério da Agricultura e do Abastecimento, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 83, item IV, do
Regimento Interno da Secretaria, aprovado pela
Portaria Ministerial ng 319, de 6 de maio de 1996, e
considerando;

a ocorrência no Estado do Amazonas da praga
conhecida como Sigatoka Negra, causada pelo fundo
Micosphaeralla Fijiensus Morelet em seu estádio
perfeito ou Paracercospora fimjiensis (Morelet)
Deighton em seu estádio imperfeito, conforme consta
no processo 21000.002529/98-24;

grande possibilidade de difusão da praga para
outras unidades da federação; a importância da
bananicultura na economia nacional e o seu caráter
social como base de alimentação de grande parte da
população brasileira;

a necessidade de serem alertados os
responsáveis pelas áreas de defesa sanitária vegetal
nas outras unidades da federação, bem como outros
interessados no controle dessa praga, para as ações
preventivas e de controle de tráfego de material
hospedeiro; o aumento do custo na produção de ba
nana não resistente à Sigatoka Negra em áreas com
a presença da praga, inviabilizando seu cultivo junto a
pequenos e micro produtores, resolve:

Art. 19 Proibir o trânsito de plantas e partes da
planta da bananeira (Musa spp.) e de plantas do
gênero Helicônia provenientes do estado do
Amazonas para todo o território nacional, sem a
devida Permissão de Trânsito fundamentada em
Certificado Fitossanitário de Origem.

§ 19 Deverá ser coibido o transporte de qualquer
material envolvido em folha de bananeira proveniente
de regiões contaminadas destinado a regiões
indenes, bem como o uso dessas folhas de qualquer
outra forma passlvel de disseminar o fungo para
outras áreas indenes.

§ 2g Devido a grande extensão do estado do
Amazonas, poderão ser declaradas áreas livres da
Sigatoka Negra no estado, caso a Secretaria da
Agricultura comprove essa condição ao
Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal- DDIV,
desta Secretaria, de acordo com a metodologia de
caracterização de área livre de pragas do Comitê de
Sanidade Vegetal do Cone Sul- COSAVE, aprovada
pela Portaria Ministerial ng 641, publicada no
Suplemento do Diário Oficial da União ng 195, de 10
de outubro de 1995.



DEPUTADOS FEDERAIS POR SG E
NITERÓi LUTAM POR SUAS CIDADES

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Metas que envolvem os municípios de origem
são priorizadas pelos parlamentares

Quatro Deputados Federais - José Carlos
Coutinho (PFL); Wanderley Martins (PDT); Jorge Wil
son (PMDB); e Alexandre Santos (PSDB) - mesmo
em partidos diferentes, têm algo em comum: foram
eleitos com votos, preferencialmente de Niterói e São
Gonçalo. Todos têm programas partidários distintos,
mas quando se trata de problemas das duas cidades
priorizam metas semelhantes. Como adiantaram
para O Fluminense, estão empenhados em lutas nas
áreas de saúde e transporte, objetivando uma melhor
qualidade de vida para as suas populações. Cada um
em sua trincheira partidária, estão no momento
unidos em torno de soluçOes imediatas para questões
como a crise financeira do Hospital Antonio Pedro; a
melhoria dos acessos a Ponte presidente Costa e
Silva; a construção de uma grande rodoviária em São
Gonçalo; mais verbas para a área social e a
reativação do setor naval fluminense.

José Carlos Coutinho (em seu quarto mandato
consecutivo), Jorge Wilson, Alexandre Santos (com
dois mandatos cada um) e Wanderley Martins (com
um mandato) não escondem com uma ponta de
orgulho, que estão cumprindo com suas obrigações,
através de pronunciamentos na Camara Federal; na
apresentação de emendas orçamentárias e de
gestões junto aos Governos Federal, Estadual e
Municipais. Coutinho, por exemplo, com mais tempo
no parlamento, ostenta o trtulo de parlamentar com
maior número de projetos de lei apresentados na
Câmara. E, também, segundo pesquisa realizada
pela revista Veja e o jornal Folha de S.Paulo, o
deputado com maior número de projetos
transformados em lei. O estreante Wanderley Martins
é hoje, pelo seu trabalho na CPI do Narcotráfico e
pelos pleitos em favor de São Gonçalo, reconhecido
pela sua atuação. Os deputados Jorge Wilson e
Alexandre Santos têm posições fortes em favor de
ações na área social fluminense.
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empreendidas imediatamente as medidas propostas argumentações que nos propomos a exibir
por esta Portaria e caso seja necessário poderá ser oportunamente para não nos alongarmos por hoje.
feita sugestão de alteração pela Comissão de que Anexamos a este pronunciamento artigo intitula-
trata o art. 3

Q
, desta norma, a ser encaminhada pela do "Deputados federais por SG e Niterói lutam por

Delegacia Federal de Agricultura e Abastecimento suas cidades", publicado no jornal O Fluminense.
correspondente.

Art. 7Q Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação ficando revogadas as disposições em
contrário.

Ênio Antonio Marques Pereira.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não é preciso tomar o
precioso tempo de V. Exas. para introdução deste
pronunciamento, pois todos sabemos, o Brasil inteiro
sabe, .o mundo inteiro sabe e não duvida, pois é
inegável a expressão fabulosa do petróleo no con
certo das nações, é um bem coletivo, mineral não
renovável, produto estratégico, a mais importante
fonte de energia e matéria - prima da civilização
contemporânea e constitui assunto da maior
gravidade e relevância para o futuro e a segurança do
Brasil.

Por isso louvamos a criação da Agência
Nacional de Petróleo e sua sagrada missão técnica e
disciplinadora do desenvolvimento da produção
petrolffera e o que isto representa para nossa
economia e o progresso do Brasil. Confiamos no
esplrito patriótico dos que a dirigem e merecem toda
a nossa confiança, acreditamos na sua capacidade
indiscutlvel, bastando olhar a trajetória fabulosa da
Petrobras e a capacidade operacional e experiência
dos brasileiros que a operam para louvar a inspiração

-feliz do órgão público, criado para ordenar o futuro
cada dia mais promissor

Essa digressão inicial tem o propósito de chamar
a atenção deste Plenário para a recente pretensao
descabida que se forma de pleitear a transferência da
sede da Agência Nacional de Petróleo, ignorando
detalhes extremamente significativos do Estado do Rio
de Janeiro, de onde provêm 90% da riqueza oriunda da
produção petrollfera do Brasil. Bairrismos à parte, é
preciso considerar tarefas outras, merecedoras de
atenção especial dos governantes do que a mera
mudança da sede de respeitáveis órgão públicos,
quando temos pela frente o dese."prego, a violência,
a moeda, o salário, a saúde, a fome, a miséria e
tantos outros, que é bom ficarmos por aqui.

Não é possfvel ignorar a Bacia de Campos e o
que representa para as estatlsticas, o espelho que
reflete as riquezas de que se orgulham os brasileiros,
elemento justificativo que dispensa outras valiosas



Disputas partidárias são barreiras

O Deputado José Carlos Coutinho afirma que
barreiras partidárias ou ideológicas nunca foram
impedimento para o trabalho que realiza em favor do
Rio. Ele diz que vota seguindo sua convicção e cita
que, apesar de integrar um partido governista e
mesmo diante das ameaças da Comissão Executiva
Nacional do PFL, não hesitou em votar
contrariamente á Reforma Previdenciária, por
considerá-Ia "lesiva aos direitos dos trabalhadores".
Também votou contra a privatização da Companhia
Vale do Rio Doce e quase foi expulso do PFL por
transgressão disciplinar ao não concordar quanto ao
acompanhamento da orientação do voto de liderança
em favor da Reforma Administrativa. Destacou, na
conversa com a reportagem de O Fluminense, seu
trabalho em favor de Niterói e São Gonçalo, dando
ênfase ás verbas conseguidas para equipamento e
recuperação dos hospitais Antonio Pedro, Getúlio
Vargas, Azevedo Lima e Orêncio de Freitas.
Conseguiu recurso de R$87 milhões para o
abastecimento de água, com a execuÇão da obra da
quinta adutora de Laranjal, verbas para a despoluição
da baía de Guanabara; verba de R$40 milhões para a
recuperação de ruas e avenidas de São Gonçalo,
num trabalho em conjunto com o prefeito Edson
Ezequiel (PDT), com quem - afirmou - "realizo um
trabalho harmônico em favor do município".

Já o Deputado Wanderley Martins está voltado
para a construção da Rodoviária de São Gonçalo,
pela implantação da barca no município e por
recursos necessários para a conclusão do Hospital
Geral Alberto Torres.

Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53685

Todos agora discutem em seus partidos sobre a Os Deputados Jorge Wilson e Alexandre Santos
forma mais eficaz de ajudar o Hospital Antonio Pedro, estão, conforme disseram, "empenhados na inclusão de
em Niterói. O debate está em torno da autonomia Niterói e São Gonçalo no programa Comunidade
para o hospital universitário, através da criação de Solidária, presidido pela primeira Dama do País, Ruth
uma Fundação e da participação mais ativa da Cardoso". Em pronunciamentos e projetos apresentados,
sociedade niteroiense. Todos querem decisões os dois parlamentares defendem uma política especial
rápidas e pedem a realização de um seminário para para os desempregados. Querem a revitalização
discutir o assunto, com a participação do mundo econômica dos dois municípios e recursos especiais
acadêmico do Antonio Pedro. Estão também de amparo á crianças de rua e mães solteiras, sem
debruçados na possibilidade da construção de um falar na implantação de mais creches e escolas
"mergulhão" na rua Marquês do Paraná, em frente ao especializadas.
Hospital Antonio Pedro, e demais viadutos na O SR. MALULY NETTO (PFL - SP Pronuncia o
Alameda São Boaventura e no acesso á Avenida do seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Contorno. Tudo visando, conforme asseguram, Deputados, em passado recente, a indústria têxtil
melhor fluidez no trânsito das duas cidades. Os brasileira era considerada como incapaz de
quatro estão também empenhados em projeto que sobreviver na perspectiva de uma economia aberta e
objetiva a reativação do setor naval fluminense, a fim globalizada que então começava a delinear-se na
de dar emprego ao trabalhador. realidade internacional.

A indústria têxtil era considerada obsoleta,
descapitalizada e enfraquecida pelas divergências na
condução administrativa de algumas das principais
empresas do ramo.

Esse quadro tenebroso era considerado por
vários analistas como indicativo de que a indústria
têxtil estava irremediavelmente fadada á falência e ao
insucesso.

Os futurólogos do caos, mais uma vez e para o
bem do Brasil, erraram nas previsões, pois o quadro
apresentado pelo setor neste último trimestre de 1999
soa como agradável desmentido das projeções
pessimistas do passado recente.

Hoje, Sr. Presidente, a indústria têxtil vive um
momento de inúmeras oportunidades de negócios,
principalmente após a desvalorização do real, em ja
neiro.

Assim, internamente, as empresas brasileiras
resgataram com competência fatias de mercado
ocupadas durante anos por importações vindas da
China e da Coréia, com o que se prevê a criação de
mais 50 mil empregos até o final deste ano.
Externamente, está sendo desenvolvida uma
agressiva política de exportações, voltada para a
conquista de novos mercados. A meta é retomar o
patamar de 1% do comércio mundial de têxteis,
recuperando a participação de 1980.

Para tanto, a Associação Brasileira da Indústria
Têxtil- ABIT vem desenvolvendo o projeto "compra
de mercados", que se resume na aquisição de
marcas com boa penetração e boas redes de
distribuição em outros países, para vencer etapas na
conquista de mercados externos. Trata-se de uma
das inúmeras ações que a gestão do Dr. Paulo
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Antônio Skaf vem imprimindo à Abit, ações essas
explanadas e detalhadas recentemente ao Ministro
do Desenvolvimento, Dr. Alcides Tápias.

Assim, Sr. Presidente, a indústria têxtil nos dá
um belo exemplo da capacidade empresarial
brasileira para vencer adversidades e conquistar
novos caminhos de prosperidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JORGE KHOURY (PFL - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no momento em que o Brasil comemora
500 anos do descobrimento, e que Salvador completa
450 anos de fundação, os baianos, e em especial os
soteropolitanos, comemoram 25 anos da presença da
Instituição Monte Tabor - Centro !talo-Brasileiro de
Promoção Sanitária, mantenedora do Hospital São
Rafael, no Brasil, na Bahia.

Instituição mundial exemplar, o Monte Tabor e
os Hospitais São Rafael sem dúvida representam um
modelo, referencial do novo, atual e necessário
enfoque do que deve ser uma organização voltada
para o tratamento da saúde das pessoas.

Filosofia com humanlstica, ciência com
tecnologia formam uma harmonia Impar. O
atendimento é universalizado, e o aprimoramento da
capacitação é constante.

Um hospital que é modelo e que, por ser
modelo, transforma-se numa escola para a Bahia,
para o Brasil.

A felicidade de podermos ter sido (a Bahia) o
porto seguro para ancoragem desta nau capitaneada
pelo sapiente Comandante Dom Luigi Verzé -nos
deixa a todos orgulhosos de poder, a Bahia no
presente, como no passado, (por ter sido o centro
médico .do Brasil, com a primeira faculdade de
medicina do Pais), iniciar um novo século neste novo
milênio com um hospital de referência nacional.

Mas a ação não se restringe ao interior das
paredes do hospital, nem tão pouco àqueles que o
buscam para obter algum alivio.

A caracterlstica Impar dessa organização
extrapola sua área flsica e vai à periferia de Salvador
ou ao interior do Estado para levar os seus serviços e
acudir aos sofrimentos.

Desejo parabenizar o seu idealizador, timoneiro
e abnegado IIder - Dom Luigi Verzé - que, apesar de
sediado em Milão (na Itália), onde tudo começou, vive
como um peregrino pelo mundo lançando a semente
da sua ação, e periodicamente visitando-a para regar
e acompanhar o seu crescimento, pa -a que ela seja
sempre fiel aos seus propósitos como ele próprio diz:

Cristo, de fato, não veio para alguns,
mas para qualquer homem... Amar não
significa distrar-se; significa doar-se,
preocupar-se, ir além dos nossos empenhos
quotidianos, significa fremer, despojar-se
pelos outros, comprometer-se, arriscar-se
pelos outros.

Aqui, no entanto, permanentemente fica um dos
anjos, vigilante, cuidando diuturnamente da sua obra
com os mesmos objetivos, com muito zelo e muito
amor, trata-se de D. Laura Ziller, que consegue
manter à sua volta um corpo de auxiliares, uma
equipe afinada e comprometida com os altos ideais
dessa singular organização.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo
incluir no meu pronunciamento um texto de Dom Luigi
Verzé, onde se manifesta acerca dos 25 anos do
Monte Tabor em nosso Pais, na Bahia:

Carlssimos brasileiros e baianos,
Guardo bem viva a lembrança daquele

dia de março de 1974, quando juntamente
com poucos amigos e colaboradores, pisei
neste chão, vermelho como brasa, do Brasil.

Exploramos a região do Estado do Rio, a Bahia,
depois Manaus, o Mato Grosso e, por fim, novamente
a Bahia.

Frei Benjamin convenceu-me a armar aqui a
"tenda" do Monte Tabor e, portanto, do São Rafael.

Estávamos em 21 de março de 1974.
Desde então, se passaram 25 anos de
paciência, de oração, de encontros, de
silêncios, de reflexão e ainda e sempre, de
oração e de trabalho.

Frei Benjamin, Liliana Villa, Laura,
Raffaela, Tripoli Gaudenzi, Renato Mesquita,
Luigi Faroldi, Bete, Gabriel Nery, Edson Diniz,
Antônio Fráguas, Antônio Carlos de Souza,
Euslnio Alves Gomes, Femanda Dorigatti,
Liliana Ronzoni, Marisa Rocca, Álvaro Lemos,
Gabino Kruschewsky, Lúcia Ferreira e tantos
outros semearam, ao longo desses 25 anos,
preocupações, fadigas, labutas, realizações
árduas e lançaram todas as pedras, uma a
uma, que se constituem hoje, o São Rafael
brasileiro: um verdadeiro milagre do Senhor
Deus, caros amigos, porque, em verdade,
ele nasceu do nada de recursos humanos.

Nasceu da nossa fé, do nosso zelo de
fazer qualquer coisa para tirar os nossos
irmãos da miséria, da doença, da
ignorância, da morte. Lembrai-vos sempre:
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O São Rafael é um Dom de Deus à Bahia, O Ministro Waldeck Ornélas fez anteontem a
para que a Bahia resplandeça frente à seguinte declaração: "Vocês não imaginam o estrago
América Latina toda, não somente por força que fizeram em Nova Iorque as palavras de
de sua beleza natural mas, também, e integrantes do Supremo".
sobretudo, por seus dotes cristãos, culturais Apesar de não citar o Presidente do STF, o
e sociais e pelo amor para com os seus recado tinha endereço certo e sabido. O Ministro da
irmãos menos favorecidos que, segundo as Previdência Social fez essas declarações ao retornar
palavras de Jesus, são outros cristas, a de uma viagem aos Estados Unidos, ocasião em que
serem curados, amados e promovidos. manteve reuniões com diretores do Banco Mundial,

Recomendo-vos: o vosso São Rafael do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do
deverá estar sempre à frente, seja em Fundo Monetário Internacional e investidores.
qualidade, bem como em estruturas, em De acordo com o Ministro da Previdência, ele
aparelhagens mas, principalmente, por teve que fazer um esforço hercúleo para explicar aos
"seus homens e mulheres: médicos, investidores que a afirmação do Presidente do Sup-
enfermeiros, técnicos e administradores". remo era tão-somente a de um Ministro do Tribunal.

Deverão todos ser sempre os melhores O Ministro Waldeck Ornélas disse também:
em honestidade, em generosidade, em "Quando o STF for chamado para decidir e a decisão
profissionalismo. for a favor da emenda, o dano causado ao

Somente assim o São Rafael será uma desempenho econômico do Pafs já terá ocorrido".
luz sobre a colina, que a todos iluminará, Os argumentos do Ministro da Previdência So-
será o vosso orgulho e o vosso amor e será cial não estão aqui colocados sobre a mesa. Não se
um prêmio para aqueles que ao São Rafael trata disso. Atenho-me neste momento apenas à
já deram e continuarão a dar a sua vida e as estratégia de espezinhamento que o Palácio do
fadigas diuturnas. Planalto vem adotando contra os Ministros da

A todos, de coração, a minha bênção, Suprema Corte do Pafs. Chega às raias do
em nome do pai celestial e do seu Filho, achincalhe.
nosso irmão, Jesus Cristo. O Pafs não pode mais conviver com ataques ao

Afetuosamente vosso, posicionamento que os Ministros do STF têm sobre a
SACo Prof. Don Luigi Verzé" questão da cobrança de contribuição previdenciária

Era o que tinha a dizer. de aposentados e pensionistas.
Muito obrigado. Na verdade, pergunto: que previdência pública
O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. o Governo FHC está arquitetando? O objetivo do

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Governo é criar um regime previdenciário único para
Sras. e Srs. Deputados, o ~upremo Tribunal Federal a totalidade dos trabalhadores, um regime cujo teto
tem sido alvo de uma bateria de ataques verbais de de beneffcio será irrisório e, com o passar dos anos,
Ministros de Estado, com a finalidade de agravar os mais e mais baixo.
integrantes da Suprema Corte. Somente os que perceberem altos salários

A última declaração partiu do Ministro da poderão pagar um sistema de previdência
Previdência e Assistência Social, Waldeck Ornélas, complementar privado com o intuito de, no futuro,
que classificou como "danosa para o pafs" a engordar o beneffcio da aposentadoria. Todavia, a
afirmação feita pelo Presidente do STF, Ministro grande maioria dos brasileiros mal irá aposentar-se,
Carlos Velloso, de que cláusulas pétreas da já que o emprego com carteira assinada está se
Constituição não podem ser modificadas. Soam tornando raro neste Pafs e a qualificação profissional
estranhas, como um mecanismo de coerção, as exigida é~cada vez mais elevada.
sucessivas declarações de Ministros de Estado neste As afirmaçOes do Ministro da Previdência e
sentido. Assistência Social dizem muito sobre os fins

O Governo Federal, com a intenção de aprovar pretendidos, mas pouco sobre os meios empregados,
à toque de caixa, no estilo rolo compressor, a como as provocações aos integrantes do Supremo
proposta de emenda constitucional de cobrança de Tribunal Federal.
contribuição previdenciária dos inativos, vem Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
estimulando essas provocaçOes periódicas aos abprdar outro assunto. OBanco Central divulgou na
Ministros do Supremo. semana passada os percentuais das taxas de juros
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cobradas pelos bancos no cheque especial. Elas
variam de 1,56% a 12,46% mensais.

A pesquisa, que será periodicamente atualizada
na página do Banco Central na Internet, tem como
finalidade incentivar os correntistas para que
busquem os bancos onde o custo do dinheiro é mais
barato.

Neste ranking, o Banco do Brasil ocupa a 2811

posição, com uma taxa de juros no cheque especial
de 6,65% ao mês. A Caixa Econômica Federal (CEF),
outro banco oficial, está em 39lllugar, cobrando uma
taxa de juros de 7,79% ao mês.

Com a lista, o Banco Central espera que a
concorrência estimule a queda das taxas de juros.
Porém, para que isto aconteça, é preciso que o
correntista exerça o seu poder de escolha,
descartando os bancos que praticam uma taxa de
juros vexatória. Os juros mais elevados no cheque es
pecial são cobrados pelo Banco Bandeirantes e
chegam a até 12,46% ao mês.

Não quero aqui mencionar o ranking veiculado
na página do Banco Central na Internet. Desejo
apenas frisar a oscilação, sem pé nem cabeça, das
taxas de juros neste País, sem que exista uma
manifestação firme do Governo Federal no sentido de
fornecer uma indicação do custo do dinheiro.

É bom lembrar que os bancos existem para
fomentar o desenvolvimento. No entanto, o que a
população vem presenciando nos últimos anos, com
o PROER e companhia, é o enriquecimento iUcito da
casta dos endinheirados.

No decorrer deste ano, a taxa de juros, na
média, caiu de 13,3% para 10,7% ao mês, o que
representa uma redução irrisória para o correntista.

Faço aqui parênteses para mencionar, com
orgulho, o banco de minha região, o BASA - Banco
da Amazônia SA, que cobra a menor taxa de juros
no cheque especial entre os bancos oficiais, 3,5% ao
mês.

O crescimento do setor produtivo de um país
guarda uma correlação direta com o custo do
dinheiro. Taxas de juros elevadas significam maior
endividamento do setor, dificuldade de obtl;mção de
crédito e de manutenção da atividade econômica.

Governo algum pode imaginar um panorama de
franco crescimento econômico sem, antes, indicar
claramente ao mercado e ao cidadão o Justo correto
do dinheiro. Instituições financeiras que praticam
taxas de juros escorchantes, que são um verdadeiro
atentado ao bom senso, devem ser evitadas pelo
cidadão.

A população precisa se rebelar contra o
pagamento de taxas de juros mensais, que nem
mesmo deveriam ser taxas de juros anuais. Juros
mensais que chegam até mesmo à casa dos dois
dígitos são uma extorsão, representam uma
apropriação indébita de parte dos rendimentos do
correntista. E isto necessita ser, inclusive,
judicialmente combatido.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, enquanto o Ministro Carlos Veloso,
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
demonstrava sua preocupação com os direitos
individuais e coletivos considerados como uma das
cláusulas pétreas da Constituição, Waldeck Ornélas
passava por mau pedaço diante de seus chefes em
Nova York, pelo perigo que representa a disposição
da instância maior do Judiciário de defender o povo
contra governantes tiranos e autoritários.

Ornélas foi a Washington e Nova York,
acompanhado de assessores, "prestar contas" aos
grandes banqueiros sobre todos os projetos que FHC
está impondo ao Legislativo, na busca incessante de
cobrar do povo a conta dos altos juros que estão
arrasando o País.

Os grandes investidores dos países ricos, que
nosso governo cultua como verdadeiros donos deste
país de dimensões continentais, condições climáticas
privilegiadas, maior bacia hidrográfica do mundo, solo
e subsolo férteis, banhado por águas cujas
profundezas guardam riquezas imensuráveis, esse
grupo de "donos do mundo" exige sacrifícios cada vez
maiores do povo brasileiro.

É por isso que FHC já editou até agora, segundo
um jornal de hoje, 3.223 medidas provisórias, sem
contar os milhares de decretos, portarias e outros
meios de preservar a ditadura econômica que
esmaga o povo, os trabalhadores de todos os
setores, os aposentados e pensionistas, os idosos e
deficientes carentes, as crianças desassistidas 
todos vivendo uma era de empobrecimento,
exauridos do mais tênue fio de esperança de dias
melhores.

A lição de casa de Waldeck Ornélas está sendo
executada com toda a competência de um PhD na
eliminação de direitos que ele insiste em chamar de
privilégios para justificar suas medidas.

Mal foi promulgada a Emenda Constitucional nll
20, tratou de editar portarias e decretos, e comandar
a edição de ordens de serviço suficientes para
colocar o trabalhador brasileiro diante da maior
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando
Ferro.

S. Exa. disporá de 25 minutos.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicio este pronunciamento saudando a
mobilizaçao nacional em defesa do emprego e contra
a polftica econOmica, desencadeada em todo o Pars
pela Central Única dos Trabalhadores e porentidades
da sociedade que estão exigindo mudança de rumo
na economia em favor do povo e dos interesses deste
Pars.

A manifestaçao central deste pronunciamento
diz respeito a fatos recentes que mobilizam a
imprensa e a opinião pública nacional. Refiro-me à
açao da CPI do Narcotráfico, que trouxe ao debate
tema da maior gravidade, bastante conhecido,
porém, de certa maneira, menosprezado e até
esquecido por importantes setores do Estado
brasileiro.

vedar seu acesso à Sr. Presidente, saúdo o súbito despertar do
interesse do Sr. Presidente da República por esse
tema. Foi muito importante o Presidente Fernando
Henrique Cardoso dirigir-se ao Pars reconhecendo a
gravidade do problema do narcotráfico.

Estamos lidando com um problema mundial. O
crescimento dos negócios da droga tem
desencadeado diversas iniciativas em parses como
os Estados Unidos, que têm destinado recursos,
força e segurança à repressão da produção e do
consumo de drogas. No entanto, diga-se de
passagem, as ações parecem ineficazes, dado o
crescente aumento do consumo de drogas naquele
pars, o que mostra claramente quão difrcil e duro é o
combate a essa indústria, que prospera e viceja em
todo o mundo e agora se instala vigorosamente no
Brasil.

O Sr. Moroni Torgan - Deputado Fernando
Ferro, sei que V. Exa. ainda está no inrcio do seu
discurso, mas peço licença para fazer~lhe um aparte,
pois tenho de retornar à CPI.

O SR. FERNANDO FERRO - Concedo um
aparte ao Deputado Moroni Torgan.

O Sr. Moroni Torgan - Deputado Fernando
Ferro, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer-lhe uma
homenagem, em reconhecimento à grande
contribuiçao que V. Exa. tem dado à CPI do
Narcotráfico, como um de seus mais destemidos e
tenazes membros, em todas as investigações. Os
integrantes da CPI do Narcotráfico merecem, sem
dúvida, o aplauso de toda a sociedade, aplauso este
que deve ser repartido com todos os demais
membros da Cêmara dos Deputados, que muitas
vezes têm sido criticados. Acredito que as ações
desenvolvidas na CPI são resultado da união de
todos os partidos representados nesta Casa contra o
narcotráfico. V. Exa. representa muito bem o Partido
dos Trabalhadores. Fico muito honrado de poder
neste aparte declarar a toda a Naçao como tem sido
importante a sua atuaçao na CPI, muitas vezes até
presidindo os trabalhos, sempre com muita dignidade
e respeito a todos os ditames legais, sem nunca
recuar de qualquer decisão tomada. Parabéns a V.
Exa. pela sua atuaçao na CPI e parabéns também por
este depoimento público que está dando à Nação.

O SR. FERNANDO FERRO - Muito obrigado,
Deputado Moroni Torgan. Acolho sua manifestaçao
com honra e incorporo-a ao meu pronunciamento.

Ressalto a composição da CPI. Temos ali
representados, além dos partidos polfticos, homens
ligados à área de segurança - policiais egressos da
Polrcia Federal e Militar -, pastores evangélicos,

barreira já construrda para
Previdência Social.

Isso ainda é agravado pelo caos que as
medidas deste Governo vêm causando ao Sistema
Único de Saúde - SUS e, para completar o tripé da
Seguridade Social, podemos afirmar que a
Assistência Social administrada pelo Ministro
waldeck Ornélas está aprofundando a miséria,
colocando o Brasil em lugar de destaque entre as
nações com o maior rndice de exclusão social.

Atualmente, ele comanda uma batalha dupla no
Congresso: de um lado o Fator Previdenciário, para
arrasar com a aposentadoria do trabalhador privado,
de outro a PEC nA 136/99, que tenta mais uma vez
impor contribuiçao previdenciária para os
aposentados e pensionistas do serviço público, com a
liberdade de aumentar a taxa até o infinito, já que a
sua instituiçao será por lei ordinária.

Para atingir seu propósito, o Ministro
movimenta-se entre os plenários do Congresso, os
jornais e emissoras de rádio e televisao, que se
colocam todos a seu serviço, negando o mesmo
espaço à Oposiçao e aos representantes da sociedade
para divulgar a verdade.

A inda conseguiremos mudar esse estado de
coisas, e teremos um Brasil verdadeiramente
democrático, suas riquezas sendo usufrurdas por
aqueles que as construrram.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho):- Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE



o Sr. José Genofno - Concede-me V. ExA
um aparte?

o SR. FERNANDO FERRO - Concedo um
aparte ao nosso Líder, Deputado José Genoíno.

O Sr. José Genofno - Deputado Fernando
Ferro, em nome da bancada, parabenizo V. Exll. pelo
discurso e pelo trabalho sério desenvolvido na CPI do
Narcotráfico. Concordo com V. Exll sobre a
importância dessa CPI. V. ExA tem razão quando
relaciona o problema das drogas com o campo
macroeconômico, dado o v.olume de dinheiro
envolvido. A CPI age corretamente quando focaliza,
na lavagem de dinheiro, o primeiro, e não o quinto
escalão da favela - que se reproduz; pode-se matar
que aparecerem outros. Já o primeiro escalão, não. V.
ExA está certo quando mostra que é necessário o
aparelhamento do Estado para combater o crime
organizado. O Estado brasileiro anda de bicicleta e o
crime organizado corre na Fórmula 1. A Polícia Federal
está sucateada, o Ministério Público tem que ser
valorizado, a Receita Federal precisa ter um papel
importante, assim como o Banco Central. Essa
reforma feita pelo Governo sucateou o Estado,
dificultando sua ação em defesa da sociedade e no
enfrentamenta do crime organizado e do narcotráfico.
O caminho, mais do que jogar agora as Forças Ar
madas no combate ao narcotráfico, é esse: unificar a
atividade policial com o Ministério Público, com a
Receita e o Banco Central numa ação conjunta e
combinada dos três Poderes para, com determinação
e vontade política, chegarmos ao topo do crime
organizado. Somos de uma geração, Deputado
Fernando Ferro, que na juventude tinha sonhos e uto
pias. Muitos jovens da nossa geração deram a vida
pelo que acreditavam. Hoje a utopia e o sonho da
juventude estão sendo dominados pela falsa ilusão
provocada pelas drogas. V. ExA tem razão quando diz
que essa crise de valores e essa desagregação da
sociedade fazem a juventude prisioneira do
narcotráfico, do consumo de drogas. Temos que
desenvolver neste País uma campanha nacional de
rua, com atos públicos em defesa da vida e contra o
crime organizado. ~ algo muito sério que está em
jogo, como disse V. ExA: a civilização humana, a
democracia, a justiça, a esperança. Parabéns a V.
ExA pelo trabalho na CPI.
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militantes da área de direitos humanos, como eu, fácil, da perspectiva de ascensão material e social, aa
técnicos de diversas áreas, médicos, todos possibilidade de consumo. Esse é um aspecto que
emprestando conhecimento, vida e história a uma não podemos perder de vista quando enfrentamos o
causa da maior importância. narcotráfico.

O-trabalho feito em equipe permitiu chegarmos
aonde chegamos, com a cabeça erguida, sem o
sensacionalismo e a vaidade tão comuns a
instrumentos que expõem publicamente os mandatos
parlamentares. Recentemente a CPI foi descoberta 
a imprensa dá maior ênfase aos nossos trabalhos -,
graças ao esforço diuturno de seus integrantes, que
se dedicam com muita seriedade a esse trabalho que
gerou frutos e mostram à sociedade que o
Parlamento produz, quando quer e tem vontade
polrtica para tal. Tenho orgulho de participar dessa
composição. Espero que, mesmo com esse assédio
dos holofotes, das luzes da imprensa, todos
mantenhamos nossa humildade e competência para
trabalhar com visão de homens públicos que somos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as
drogas são um problema que atravessa as classes
sociais de cima a baixo, trazendo em si um desafio de
forças poderosas. Estamos lidando com violentos
cartéis internacionais, que minam Estados e países.
O exemplo da Colômbia revela a gravidade desse
problema, mostrando a todos os que pretendemos
enfrentar essa questão que não podemos considerar
o narcotráfico como um problema meramente de
polícia ou de sanitarismo, de saúde pública. O
narcotráfico incorpora elementos culturais de
civilizações que secularmente utilizam drogas nos
seus procedimentos e rituais.

O problema torna-se ainda maior porque os
negócios da droga misturam-se na economia. Em
algumas regiões já fazem parte da informalidade
econômica e constituem importante fator de geração
de renda e riqueza, envolvendo necessariamente
todas as esferas do Estado no seu combate.

No Brasil, temos por trás desse problema o
desenvolvimento de uma crise social que contamina,
seduz, arrasta parcelas importantes da nossa
juventude, em função de um modelo econômico
injusto, de um modelo social excludente sob todos os
aspectos, que elimina, corta esperanças e cassa o fu
turo. Esse modelo favorece a proliferação do negócio
da droga.

Sr. Presidente, 2 milhões de jovens brasileiros
que entram no mercado de trabalho, p"r ano, não têm
emprego. Nossa juventude não tem sequer uma
perspectiva de estudo, não tem acesso aos
elementos básicos da cidadania. Esses jovens são
presas fáceis dos negócios da droga, do dinheiro
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finanças daquela instituiçãoadministrativa nas
naquele Estado!

Esse tipo de procedimento e de comportamento
inviabiliza um combate sério à questão do
narcotráfico. Por isso foi importante, na audiência de
ontem, cobrarmos do Presidente da República uma
postura mais séria, no sentido de S. E~a. dirigir-se ao
Banco Central e exigir que cumpra também esse
papel de zelar pela imagem da instituição e pela
imagem das finanças desse PaIs. O Departamento
de Defesa norte-americano declarou que, no começo
da década de 90, cerca de 20 bilhões de d61ares
originários dos cartéis de Medellln e de Cali
circulavam no sistema financeiro brasileiro,
comprometendo violentamente a nossa economia
com operaçOes fraudulentas do narcotráfico.

Concedo, com prazer, um aparte ao Deputado
Nelson Pellegrino.

O Sr. Nelson Pellegrino - Deputado Fernando
Ferro, primeiramente, parabenizo V. Ex'- pelo pronun
ciamento corajoso que faz, a mesma coragem que V.
Ex'- tem demonstrado na Comissão Parlamentar de
Inquérito que apura a ação do narcotráfico em nosso
PaIs. Associo-me ao nosso Llder de bancada,
Deputado José Genolno, que parabenizou V. Ex'- e os
demais membros da nossa bancada, que têm
contribuído, sem dúvida nenhuma, para que a CPI
tome os rumos que vem tomando. Este é o momento
para fortalecermos a CPI, pois ela já expôs algumas
verdades, as quais, infelizmente, parece que o
Presidente da República veio a descobrir s6 agora:
que existe crime organizado, que existe o narcotráfico
neste País e que é preciso vontade política para re
solver essa questão. Para não tomar muito o tempo
de V. ExA, levanto duas questões fundamentais, já
citadas em seu pronunciamento; primeiro, li outro dia
na imprensa a declaração de um membro da CPI no
sentido de que s6 se consegue arrancar uma
informação do Banco Central na base da pancada. Já
ouvi o Deputado Magno Malta fazer deste microfone
uma questão de ordem ao Presidente desta Casa,
Deputado Michel Temer, pedindo a S. Exa. que
intervenha junto ao Banco Centra', porque o Bacen
não queria colaborar com a ação da Comissão
Parlamentar de Inquérito. Esse é o primeiro registro
que faço. A CPI do Narcotráfico está demonstrando
que, se houver vontade polltica, é posslvel combater
o riarcotráfico neste PaIs. O que acontece, porém, é
que não há vontade polltica para combater o
narcotráfico e o crime organizado. Quando se tem
vontade polltica, consegue-se desmontar os
esquemas, como estamos conse~uindo desmontar o
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o SR. FERNANDO FERRO - Muito obrigado,
Deputado José Genolno. Incorporo a contribuição de
V. Ex'- ao meu pronunciamento.

Quero registrar que, além do sucateamento do
Estado brasileiro no enfrentamento dessa questão, é
preciso reconhecer que ele é hoje um instrumento do
narcotráfico. É lamentável reconhecer essa
realidade, mas, quando presenciamos a presença
dessas atividades criminosas nos aviões da FAB, na
ação de juIzes, de policiais e de Parlamentares,
devemos, evidentemente, chegar a uma dramática
conclusão: o narcotráfico hoje, infelizmente, já faz
parte do Estado brasileiro. Ele entra pelo
subterrãneo, pela sombra; se não houver uma
vontade corajosa de enfrentar essa realidade, não
teremos sucesso no enfrentamento desse dramático
problema que toma conta do nosso PaIs e o contagia.
Uma economia do porte da nossa hoje vê-se
ameaçada.

Essa realidade já foi conhecida e combatida em
palses como a Itália, onde a Oper~ção Mãos Limpas
desenvolveu todo um trabalho para resgatar o Estado
das mãos criminosas que crescem no silêncio, na
impunidade, nas brechas da exclusão social, no
conjunto de falhas do Estado no cumprimento do seu
papel de construir cidadania.

Devemos debater neste momento o papel da
sociedade brasileira na discussão do Estado, e é
importante reconhecer que hoje, na questão da
segurança pública brasileira, as ações nos Estados e
na Federação são claramente desarticuladas. Não dá
para compreender como as Polícias Civis dos
Estados, as Policias Militares e a Policia Federal,
além das áreas de inteligência das Forças Armadas,
não se articulam nesse combate. As ações são
estanques, o que faz com que sejam incompetentes
para um combate mais efetivo aos neg6cios das
drogas.

E o ponto central, que inclusive identificamos
aqui no Brasil, é exatamente a incapacidade do
Estado brasileiro de combater a lavagem de dinheiro
do narcotráfico. Quero, inclusive, Sr. Presidente,
Deputado Nelson Pellegrino, registrar a omissão do
Banco Central do Brasil. Tenho aqui documentos do
Banco Central do Brasil em que essa instituição,
através de sua superintendência de São Paulo,
reconhece que não tem dinheiro para fazer uma
verificação de transações de contas CC5 no
Bradesco do Estado do Acre. Aquela é uma área que
identificamos como de lavagem e de fluxo de dinheiro
originário do narcotráfico, e o Banco Central não teve
a capacidade de fazer uma investigação
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esquema montado no Acre, que tem ramificações no perseguia as informações relativas ao caso? "Sigam
Piaul, no Maranhão, em Alagoas e em São Paulo, in- o dinheiro que vocês vão chegar ao topo dessa
clusive ramificações internacionais. Segundo, essa pirãmide". t: exatamente essa a realidade. t: pelo
CPI serviu para colocar a nu o desmonte do Estado fluxo de dinheiro que vamos identificar essas
brasileiro, particularmente o do sistema de segurança pessoas.
pública. Não é posslvel a Policia Federal ter apenas 8 Essa CPI já desempenhou um grande papel, in-
mil policiais no Brasil inteiro, neste Pais de dimensões. clusive punindo Parlamentares desta Casa. t: o caso
continentais, com 160 milhões de habitantes e do ex-Deputado Hildebrando Pascoal, que teve sua
grandes fronteiras a serem defendidas. Na Argentina, gênese no envolvimento criminoso na década de 80,
pais vizinho, há 40 mil policiais federais. Não é quando morreu Chico Mendes, no Acre. Ninguém se
posslvel continuar com essa estrutura de policias lembra dessas questões.
locais. A Policia Militar e a Policia Civil são mal
remuneradas, e uma parte delas já está A violência é gerada dentro do conflito social.
comprometida com a criminalidade, inclusive com Queremos alertar que essa luta não é de um
esse tipo de modalidade criminosa. Portanto, este é o partido, de um grupo religioso ou de uma tendência.
momento de dar todo o apoio à CPI do Narcotráfico a Trata-se de segurança nacional, de segurança do
fim de que ela passe para a etapa seguinte, que é a Estado brasileiro. Nós estamos sendo violentamente
de começar a pegar os tubarões. Até agora se tem alJ1eaçados diante dessa realidade, inclusive em
mexido com os peixes pequenos e médios; chegou a nàssos lares. Nossos filhos e os jovens em geral são
hora de pegar os grandes, os que comandam de fato diariamente contaminados pelas drogas licitas e
o tráfico de drogas e de armas neste Pais, esse iIIcitas que os seduzem a buscar esses caminhos.
mesmo tráfico que permite que um adolescente, por 5 Cada um de nós, como pai de famllia e homem
mil dólares, possa comprar uma submetralhadora, público, tem a obrigação de enfrentar esse debate
entrar num cinema e disparar contra a platéia. Contra com coragem, o que é muito sério, grave e perigoso,
esse tipo de coisas é preciso providências. t: hora mas necessário.
também de reformar o sistema de segurança pública Concedo um aparte ao Deputado Ricardo Izar.
no Brasil, dentro da concepção que V. ExA apontou,
de uma segurança pública integrada, que seja O Sr. Ricardo 'Izar - Nobre Deputado,
formada com o objetivo principal de fazer a defesa do inicialmente, gostaria de cumprimentar V. ExA por
cidadão e não a defesa da ordem econômica e do este pronunciamento. A CPI está funcionando muito
Estado, como a que está ai, que é a segurança bem e acordou até o Governo, que hoje está
pública do regime militar. Portanto, parabenizo V. ExA participando mais. O Presidente Michel Temer está
Essas são as contribuições que faço para enriql:lecer decidindo se deveremos, a partir do ano que vem,
seu pronunciamento, que se tem revelado tão rico manter uma Comissão permanente sobre o
nesta tarde. narcotráfico, pelo que o cumprimento. Quero alortar

O SR. FERNANDO FERRO _ Incorporo ao V. ExA, nobre Deputado, pois já alertei o Presidente da
CPI, o Relator e alguns membros da Comissão, para

meu pronunciamento o aparte de V. ExA:- o fato de que ela está indo tão bem, está funcionando
Antes de ·conceder um aparte ao Deputado tão bem, mas alguns de seus membros estão afoitos,

Ricardo Izar, aproveitando a intervenção do indo à imprensa antecipadamente, querendo punir
Deputado Nelson Pellegrino, gostaria de registrar que muitas pessoas sem provas. Acompanhei pela
é muito diflcil combater esse tipo de delito criminoso; televisão, recentemente, declarações de um membro
primeiro, pelos riscos que ele envolve; segundo, da Comissão prejulgando Badan Palhares e o
porque são montanhas de recursos envolvidos. No Deputado Augusto, e dando uma relação de nomes
Brasil, de 1992 a 1998, foram transferidos 124 bilhões de pessoas implicadas com o narcotráfico. Inclusive,
pelas chamadas contas CC5 - uma média de 21 esse Deputado disse que, pelo fato de Badan
bilhões de reais transferidos por ano, e não se tem Palhares morarem Campinas e o foco do narcotráfico
controle desse dinheiro. Seguramente, cerca de 40%, estar naquela cidade, ele possivelmente estaria
50% desse valor são provenientes desses negócios implicado. Acho que isso não pode acontecer. Esses
iIIcitos. Infelizmente, não temos tido capacidade nem membros podem acabar com o trabalho da CPI,
condições de fazer esse acompanhamento. mostrando que ela não é séria. Então, gostaria de

No caso Watergate, nos Estados Unidos da alertá-lo quanto a isso e ouvir a opinião de V. ExA
América, o que disse um perito para um jornalista que sobre essas pessoas que estão mais preocupadas
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em dar entrevistas à imprensa do que em realmente arma contra o narcotráfico é a informaçao, o
procurar o fato em si. conhecimento, o debate. Se a sociedade

O SR. FERNANDO FERRO - Deputado compreender claramente o que isso significa, poderá
Ricardo Izar, concordo com V. ExA A preocupaçao controlar a existência da droga, que está presente em
levantada por V. ExA é da maior seriedade e da maior todas as sociedades, ao longo de toda a vida humana
gravidade. Estamos a alguns meses de um ano no planeta Terra.
eleitoral, o que facilita enormemente as disputas Antes de finalizar, com a permissão de V. ExA,
localizadas. Sei que, às vezes, um comentário Sr. Presidente, concedo um aparte ao DepUtado José
dirigido de forma irresponsável pode sacrificar uma Chaves, conterraneo que tem conhecimento da
vida pública e trazer transtornos. Temos tido essa questao e sem dúvida contribuirá para estedebate.
preocupaçao e sabemos que, às vezes, cometemos O Sr. José Chaves - Deputado Fernando
deslizes. Ferro, quero parabenizar, na pessoa de V. E~, toda a

O fato é que a chamada cena do crime, em Comissão. O importante da CPI do Narcotráfico é a
alguns momentos, encontra uma série de pessoas e, pedagogia, o simbolismo que deixa para esta Casa,
por coincidência ou por fatores outros, aproxima que pode fazer muito pelos anseios da sociedade.
pessoas, colocando-as nesse foco. É evidente que Essa CPI nasceu despolitizada, apartidária, mas
devemos ter o cuidado e a sensibilidade para impedir cresceu, porque vai ao encontro dos anseios da
que o trabalho da Comissão seja maculado. Ele deve sociedade. Houve e há outras CPI, como a dos
ser criterioso e responsável. Sabemos dos riscos. Bancos e a do Judiciário, que entretanto não
Tenha V. ExA a certeza de que estamos tendo a trouxeram ou não trazem o resultado que a sociedade
preocupaçao ética, responsável e moral de zelar exige. Parabenizo, por intermédio de v, Exa, toda a
pelas pessoas. Contudo, não podemos ter controle, Comissão pelo serviço prestado à sociedade e
tendo em vista que se trata de situaçao delicada, que sobretudo ao Legislativo. Podemos fazer muito mais
exige coragem no que tange às investigações. do que repetir discursos, Sr. Presidente. Espero que
Sabemos também que injustiças podem ocorrer, ainda existam várias outras CPI que interessem à
porque estamos no meio de uma guerra, mas a sociedade.
Comissão saberá corrigir eventuais erros e acolher O SR. FERNANDO FERRO - Obrigado,
contribuiçOes como a que V. ExA apresenta. Deputado José Chaves.

Antes de passar a palavra ao conterraneo José Sr. Presidente, quero concluir com um problema
Chaves, gostaria de deixar claro que essa situaçao que afeta diretamente o meu Estado. O p:QHgono da
não ocorreu gratuitamente. Ela acumulou-se e revela, maconha, que é instrumento e objeto deinve$ti.gaçao
acima de tudo, -o drama social, polltico e econOmico dessa CPI, s6 existe porque não fizemos reforma
do PaIs. Se os jovens brasileiros tivessem -agrária, não tivemos poJrtica de IrrigaçAo enão demos
oportunidades de emprego e a Nação tivesse apoio à agricultura daquela região. A ausência do
crescimento e desenvolvimento, tenho certeza de Estado faz proliferar o crime organizado, que surge
que a droga não teria a importancia que tem em exatamente nas brechas dessa ausência dos
nossa sociedade. serviços públicos.

O Presidente da República, quando manifesta Agradeço a todos os apartes. Nosso
sensibilidade quanto à segurança, anunciando que compromisso com essa CPI, doa a quem doer, é a
contratará mil delegados federais, deveria lembrar-se busca da verdade, em defesa dos interesses deste
de que as causas centrais da violência advêm da PaIs.
crise social. Seria importante que S. Exa. se O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a
indignasse com o desemprego, a fome e a miséria e palavra pela ordem.
tomasse iniciativas para resolver o problema. Não é O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. ex-
apenas aumentando o número de policiais que se a palavra.
resolverá a questão. Devemos adotar, por um lado, O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.
pollticas de combate ao tráfico de grosso calibre, e Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.Presidente,
por outro polfticas de prevençao e de recuperaçao. Sras. e Srs. Deputados, venho 1iI esta tribuna neste

Quero enfatizar exatamente que devemos ter dia 10 de novembro, Dia Naciona.t~ Paralisaçao e
pollticas educativas. Temos de introduzir nos Protesto, para apresentar as razOes do nosso
currlculos das escolas o problema da droga e de sua protesto em Defesa do Brasil, da Democracia e da
desmistificaçao, ou seja, a informação. A melhor Soberania: primeiro, porque o Governo FHC é o
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governo dos ricos e dos especuladores internacionais O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente,
e nacionais - somente neste ano vai gastar mais de peço a palavra pela ordem.
100 bilhões com juros e serviços da dIvida; segundo, O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exi
porque o Governo FHC vendeu a preço de banana as a palavra.
grandes empresas de telecomunicações, siderúrg~ca, O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela
petroqulmica, siderurgia e concessões de rodovias; ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
terceiro, porque privatizou estradas, encareceu o Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
transporte de mercadorias, instalando pedágios com desta Casa de Leis para prestar uma homenagem es-
preços absurdos que estao enriquecendo as pecial à populaçao do Municlpio de Ivinhema, Estado
concessionárias. de Mato Grosso do Sul, que no dia de hoje comemora

Vamos parar o Brasil para dizer que é preciso 36 anos de emancipaçao polltico-administrativa.
salvá-lo do Governo que produziu o maior A promissora e acolhedora cidade de Ivinhema
desemprego da nossa história. A pre~is~o é d~ que nasceu a partir de projetos de colonizaçao, como a
até o final do ano, de cada cem brasileiros, vinte e maioria das cidades daquela regiao de Mato Grosso
cinco estarao desempregados. Hoje sao dezoito. O do Sul. Seu fundador, Reinaldo Massi, de origem
salário mlnimo imposto aos trabalhadores é dos italiana, iniciou o processo de colonizaçao. Logo as
menores do mundo. Este Governo é responsável ~elo terras férteis, excelentes para o plantio de café,
recorde de falências e concordatas de médias, atralram centenas de famllias de colonos do Paraná,
pequenas e microempresas. Precisamos salvar o sao Paulo e Minas Gerais, que rapidamente
Brasil, cujos agricultores estao. abando.nando a impulsionaram o progresso daquela regiao doYal~ do
agricultura porque nao têm mais condlçOes de Ivinhema. Devo destacar que, entre os pioneiros
produzir. Mais de 400 mil pequenas propriedades desbravadores, incluem-se também meus pais, que,
desapareceram nos últimos cinco anos. Por outro como os demais colonos que para lá se deslocaram,
lado, há cerca de cinco milhões de crianças em idade também escolheram aquela terra para trabalhar e
escolar no mercado de trabalho, e normalmente criar a famrJia.

trabalho pesado. Graças ao trabalho dos colonos, as lavouras se
É preciso salvar o Brasil de um gove~n~ que, multiplicaram, a produçao aumentou e o núcleo

pelo seu projeto, corta vagas .nas escolas p~bl~cas e urbano cresceu rapidamente. No inIcio dos anos 60, a
universidades, quando 25 milhões ~e braSileiros e emancipaçao era inevitável. No dia 11 de novembro
brasileiras mantêm-se no analfabetismo. Pelo s~u de 1963, a Assembléia Legislativa do entao Estado
projeto, o atendimento à saúde é cada vez mais de Mato Grosso aprovou a criaçao do Municlpio de
precário. Há mais de 35 milhões de h?mens, Ivinhema. Hoje a cidade é uma referência naquela
mulheres, crianças e idosos vivendo na condlçao de importante regiao do Estado, conhecida como Vale
pobreza absoluta, que nas áreas de seca agrava-se do Ivinhema.
ainda mais. Nao bastando tU?O isso, o Governo ain~a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quer mandar a conta d~ cnse para aquel~s que Já parabenizo e desejo sucesso e prosperidade ao povo
trabalh~ra~ toda a su~ vida e agora, merecidamente, ivinhemense do campo e da cidade. Estarei sempre
com direitos conquls~ados, estao exercendo-os lutando para que a populaçao daquele Municlpio
através da aposentadona. . conquiste as melhorias almejadas e continue

Por tudo isso, Sr Presidente, é que o Brasil está trilhando o caminho do desenvolvimento.
parand? hoje. No Rio Grande do. Sul, os pedágios Peço a V. ExA, Sr. Presidente, autorize a
estao IIbera.dos para a populaçao, na Grande P?rto divulgaçao deste pronunciamento no programa A Voz
Alegre, praticamente todas as empres~s de col7tlvos do Brasil e nos demais órgaos de comunicaçao desta
urbanos estao paradas; em Santa Mana, o movlme~- Casa.
to de luta pela moradia ocupou um prédiO ..
abandonado, e assim pelo Brasil afora a populaçao Era o que tinha a dizer. .
está de alguma forma protestando porque o Brasil O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Esta
precisa de um nov~ rumo, e ~eu povo está Presidência registra ? pronunci~mento de y. EX- e
defendendo nada mais nada menos do que o que irmana-se nos cumprimentos à cidade de IVlnhema e
ainda resta do nosso PaIs, estamos defendendo a também à cidade de Naviral, Mato Grosso do Sul.
soberania nacional. Pela ordem concedo a palavra ao Deputado

Muito obrigado. Caio Riela.
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O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem. universitários e professores que compõem o PET
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, para montar a nova estrutura do programa e
Sras. e Srs. Deputados, trazemos um assunto de esperamos que o Ministério da Educação indique o
interesse de toda a Nação. Trata-se da continuidade mais rápido posslvel o seu representante, a fim de
do Programa Especial de Treinamento - PET, que compor aequipe tripartite que deverá ser formado por
permite a manutenção do aperfeiçoamento de Parlamentares, professores e o representante do
pessoal de nlvel superior para todas as universidades Ministério da Educação.
brasileiras. O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando

Esse programa, mantido pelo Ministério da seqOência ao Grande Expediente, concedo a palavra
Educação, está recebendo nova estrutura por parte ao segundo orador inscrito, Deputado JovairArantes,
daquele Ministério e poderá ser transferido para a PSDB de Goiás. S.Exa. dispõe de 25 minutos
Secretaria de Educação Superior e requer uma maior regimentais.
aplicação de verbas para a sua manutenção. O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem

Esses dados nos foram passados pela revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Deputados, vamos discorrer hoje, no Grande
Nlvel Superior - CAPES, órgão do Ministério da Expediente, sobre dois temas que julgo da mais alta
Educação. Em contrapartida, recebemos hoje, na importência para a sociedade brasileira e
reunião semanal da bancada gaúcha, uma comissão principalmente para nós que militamos na polltica. O
de universitários e professores do ensino superior, primeiro é sobre a questão do DPVAT, e o segundo
que vieram à Capital solicitar apoio polltico e sobre o setor de comunicação do Governo e da
agilização para a continuidade do programa em nlvel divulgação dos seus projetos.
naciona', tendo em vista que os coordenadores O seguro obrigatório, denominado DPVAT, ou
nacionais do PET receberam a informação de que o seja, Danos Pessoais Causados por Velculos
programa poderá ser extinto pelo Ministério da Automotores de Vias Terrestres, criado pelo art. 20 do
Educação. Decreto-Lei nA 73, de 1966, regulamentado pela Lei

O Programa Especial de Treinamento foi criado nA6.194, de 17 de dezembro de 1974, e retificado por
há 18 anos pelo Ministério da Educação, com o lei em 1992, tem por objetivo indenizar as vftimas do
objetivo de formar alunos de excelente nlvel na transito, passageiros ou pedestres. É um seguro de
graduação e cidadaniá grande cunho social, que tem amenizado a perda de

O grupo é formado por alunos bolsistas e um vidas, principalmente nas famllias de pequena renda.
professor tutor, responsável pela coordenação e Os seus valores de indenização são de
gerenciamento das atividades voltadas para o aproximadamente 5 mil reais, por morte ou por
ensino, a pesquisa e a extensão universitária. invalidez, e de 1.500 reais para assistência médica.

Vejam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Para os carros de passeio o segurado paga um
o grupo PET é formado por alunos excelentes, prêmio de pouco mais de 50 reais por ano, na ocasião
selecionados rigorosamente por exame de histórico do licenciamento do veiculo, para essas cob,erturas.
escolar, curriculum vitae, dinêmica de grupo e Olhados pelo êngulo estritamente econOmico,
exame psicológico e é composto por alunos que se os valores, das indenizaçOes são baixos, podendo
dedicam inteiramente aos eventos e atividades parecer dispensáveis. Entretanto, para uma famflia
acadêmicas. com renda de até dois salários mlnimos, que venha a

Geralmente esses eventos são propostos e perdero seu chefe, esses valores representam quase
organizados pelos próprios bolsistas, dentre os quais dezenove meses de renda. Então, esse montante lhe
se destacam as jornadas de iniciação cientlfica e dará tempo de se estruturar sem sua principal fonte
pós-graduação. Por todos esses motivos, somos con- de renda.
tra a extinção do PET. No caso de renda igual a um salário mlnimo, a

Queremos lembrar aos nobres pares que, no dia indenização corresponde a quase quarenta salários
29 de setembro deste ano, o Congresso Nacional mfnimos, o que não deixa de ser razoável. Entretanto,
aprovou a emenda que dá continuidade por mais três este valor passa a ser irrisório, se as vItimas forem da
anos ao PET e foram destinados 15 milhões de reais classe média.
para a manutenção do programa. Assim sendo, Sr. Presidente, gostarlamos de

Portanto, rejeitamos qualquer argumentação fazer uma proposição e uma advertência. A sugestão
para a sua extinção. Queremos nos unir ao grupo de seria a inclusão no seguro DPVAT da cobertura de
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danos materiais, isto é, em caso de abalroamento, o evitando assim a fraude. Na realidade, os Oetran
seguro do motorista causador do dano pagaria o deveriam disponibilizar para os proprietários de
conserto do outro veiculo. Isso evitaria cenas de veiculas a perlcia, hoje suprimida nos casos de
violência no trânsito, a que assistimos diariamente, acidentes sem vitimas.
principalmente nas grandes cidades, onde os Existem outros tipos de danos causados num
motoristas envolvidos em alguma batida exigem um acidente, que precisam ser apurados por peritos
do outro o conserto do seu veiculo. oficiais, para que as vitimas possam formular ações

Essa cobertura securitária agregará ao DPVAT judiciais para se ressarcirem de prejulzos, como nos
outros valores sociais, principalmente se um dos caso de lucros cessantes 8 perdas extraordinárias. A
envolvidos for proprietário de veiculo m~is velho e se apuração da culpa para efeito de indenização do
não tiver condição financeira suficiente para pagar o seguro nào agrava economicamente as seguradoras,
dano que tenha causado. já que e1~estao trabalhando em caixa único.

Existindo o seguro para cobrir os gastos com a Por não caber neste pronunciamento a
recuperação do veiculo danificado, o relacionamento abordagem da parte técnica, deixo por conta do
entre as partes envolvidas será tranqUilo e não próprio mercado e da Susep o desenho do seguro,
haverá ·prejulzo para as mesmas. Esse prejurzo com suas coberturas e custos atuariais.
muitas vezes traz sérias complicações econOmicas Terminando este assunto, quero também fazer
para esses cidadãos. Esse tipo de seguro, que cobre nesta Casa uma denúncia contra o convênio DPVAT,
as despesas materiais e pessoais existentes, é que está indenizando despesas médicas e
obrigatório nos parses da Europa e nos Estados hospitalares, usando a tabela de preços de
Unidos. Em 1969 ele foi implantando no Brasil com o procedimentos médicos da AMB (Associação Médica
nome de "Responsabilidade Civil dos Proprietários de Brasileira). No seguro DPVAT as indenizações pelas
Veiculas Automotores de Vias Terrestres - despesas médicas devem ser feitas por reembolso,
RECOVAT". Entretanto, porque se tratava de ou seja, o seguro cobre as despesas da vitima até o
responsabilidade civil, era necessária a apuração da valor de 1.524 reais. Não cabe, pois, a aplicação de
culpa do condutor, mesmo se os danos fossem só nenhuma tabela, desde que a vItima apresente
pessoais. comprovante de gastos médicos. Não cabe à vItima

Dentro deste panorama, as seguradoras, para exigir do médico atenda e, receba os honorários
indenizar os sinistros, começaram a exigir decisões dentro da referida tabela. Hoje, o que está
judiciais, prejudicando, assim, o pagamento das acontecendo é que a seguradora está exigindo que o
indenizações por morte, não só em caso de cidadão pague o procedimento da AMB, mas quando
atropelamento, como também em casos de batidas este cidadão é acidentado, ou quando precisa de
com vItimas. Com isso, esse seguro deixou de socorro médico ou hospitalar, ele se dirige ao primeiro
preencher a sua finalidade social de amparo imediato hospital mais próximo. E é evidente que ele não sabe
às famflias que perdiam seus chefes. o preço que vão lhe cobrar. Primeiro eles fazem o

O Governo, em 1974, percebendo o problema trabalho, depois é que combinam o preço, e na
jurldico criado, retirou a cobertura dos danos maioria das vezes os médicos cobram pela sua
materiais e mudou o status do seguro, de tabela. E agora a seguradora quer pagar pela tabela
responsabilidade civil para seguro de danos da AMB! Isso que está sendo feito pelas seguradoras
pessoais, em que a culpa pelo acidente é presumida. é o que julgamos da mais alta indecência. O que
As seguradoras criaram um pool denominado acontece é que as indenizações pagas pelo convênio
"Convênio OPVAr, em que a arrecadação e as geralmente ficam reduzidas a mais de 300% do valor
indenizações entram e saem de um caixa comum e pago pelo segurado aos hospitais.
único. Com isso, o seguro deixou de atender ao Concedo um aparte ao nobre Deputado Márcio
cidadão em caso de danos materiais. Matos.

O que propomos agora é a volta desse tipo de O Sr. Márcio Matos - Meu caro Deputado
seguro, dentro dos moldes já existentes em outros JovairArantes, é uma satisfação ouvir V. Exa. Estava
parses, com a diferença de mantê-lo sem a em meu gabinete quando ouvi o seu discurso. Ele
nomenclatura de "responsabilidade civil". trata de um assunto no qual trabalhamos desde o

Para haver indenização de danos materiais, mês de janeiro. Fizemos ontem uma audiência
basta a Ocorrência de Transito, não para a apuração pública com a Fenaseg, Susep, todas as entidades
de multa, mas como comprovante do acidente, que trabalham com seguro obrigatório. E uma das
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coisas que questionamos foi justamente o fato de as naquele Estado. E sao mais de 17 as importantes
seguradoras nao restituírem o valor realmente pago obras ali realizadas.
aos hospitais. Elas invocam a figura da AMB, só que A Secretaria de Comunicaçao da Presidência
nao existe nenhum convênio previamente acertado da República, no entanto, em momento algum
entre médicos, hospitais e a seguradoras. Há uma mandou para Goiás divulgaçao específica sobre
série de documentos que comprovam isso. Eu essas realizações. Nós, que defendemos o Governo,
gostaria de pedir a colaboraçao de V. Exa. na constantemente ficamos de saia justa, temos de fazer
resoluçao desse problema. Há 18 dias, entramos com o papel do seu setor de comunicaçao, ou seja,
pedido de instalaçao de CPI para apurar dados. divulgar o que está sendo realizado.
Ontem, na audiência pública que realizamos, nao O povo brasileiro tem criticado Fernando
conseguimos apurar n~~a. As pessoas que Henrique Cardoso, cuja popularidade tem caído
compareceram nao transmitiram dado algum, porque principalmente porque a Secretaria de Comunicaçao
"nao .sabiam", entre aspas. Temos agor~ um proje!o naotem divulgado as suas obras, como, por exemplo,
para Instalaçao de uma CPI e, nesse sentido, gostaria o Gasoduto Bollvia-Brasil, realizado por este
de ter o apoio de V. Exa. Governo na sua totalidade. O gasoduto começou na

O SR. JOVAIR ARANTES - Agradeço o aparte Bolívia e já chegou até o Rio Grande do Sul. Existe
ao Deputado Márcio Matos, profundo conhecedor uma parceria com a iniciativa privada, mas essa é
desta matéria. E colocamo-nos à disposiçao de V. Exa., uma obra exclusiva do Governo Fernando Henrique
nobre Deputado, para juntos trabalharmos nessa Cardoso - e nenhum cidadao brasileiro a conhece.
direçao. Cito ainda outras obras importantes, como a

Nesse sentido estou enviando pedido de duplicaçao da BR-OSO, no trecho Goiânia-Anápolis,
esclarecimento a Susep, para que esse órgao realizada no Governo Fernando Henrique, da
coloque em pratos limpos essa questao, pois até Rodovia Fernao Dias, ligando sao Paulo a Belo
agora ela está muito sombria. A Susep é responsável Horizonte, e da BR-101, ligando sao Paulo, Paraná e
por essa importante questao. Gostaríamos de formar Rio Grande do Sul, e ninguém sabe. sao obras da
fileiras com V. Exa. no que tange a seu pleito de mais alta importância, das quais o povo brasileiro nao
criaçao da CPI, para podermos discutir,· analisar e tem conhecimento. Esse é também o caso da
chegar a um denominador comum. exploraçao de petróleo nas entranhas da floresta

Sr. Presidente,' Sras. e Srs. Deputados, amazônica,. que depois é transportado para as
gostaríamos agora de abordar outra questao. refinarias, projeto que recebeu o ISO do meio
Trata-se da comunicaçao social do Governo ao qual ambiente.
pertencemos, o Governo do Presidente Fernando Ouço, com prazer, o nobre Deputado Paulo
Henrique Cardoso. É necessário chegarmos a uma Feijó.
conclusao. Nós, Deputados de Situaçao, temos O Sr. Paulo Feijó - Deputado Jovair Arantes,
defendido claramente o Presidente da República no estou atentamente ouvindo o bellssimo pronuncia-
País inteiro. menta de V. Ex· e nao poderia deixar de

Muitas vezes, nesta Casa, buscamos responder parabenizá-lo, principalmente por enfatizar a questao
à Oposiçao, que vem à tribuna atacar o Governo, da comunicaçao social do Governo. Essa é,
dizer que ele nao tem projetos em determinadas realmente, a maior falha do Governo Fernando
áreas e que nao tem atendido importantes setores da Henrique Cardoso. A Secretaria de Comunicaçao do
sociedade, como educaçao, segurança pública e in- Governo, ao longo desses anos, nao tem conseguido
fra-estrutura, além de uma série de outras passar à opiniao pública os seus feitos - que sao
acusações. E a própria imprensa cobra do Governo muitos. Assim como V. ExA, sou membro da base fiel
Fernando Henrique Cardoso atuaçao em do Governo. Temos apoiado este Governo. Por quê?
determinadas áreas. Primeiro, porque acreditamos no projeto do PSDB e

Há poucos dias, na cidade de Rio Verde, Goiás, acreditamos muito no Presidente Fernando Henrique
tivemos a visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas nao nos podemos calar diante das
Cardoso. S. Exa. foi inaugurar uma fábrica da Cica, falhas do Governo. E, do meu ponto de vista, ele tem
cuja instalaçao deveu-se ao trabalho do Governo errado em dois se~ores. p"~meiro, fa~ pouca "pol~tica"-;

Marconi Perillo. Nessa época, o jornal Diário da entre aspas, polltlca sadia, no sentido de valOrizar a
Manha, de Goiás, publicou caderno especial sobre as sua base fiel. O Governo .nao tem. C?nseguido
realizações do Pr~sidente Fernando Henrique discernir, na classe polltlca braSileira, seus



Aproveito também para dizerque a nossa critica
vai exatamente na direção de alertar o nosso
Governo a respeito da necessidade de fazer
propagandas setoriais e, mais que isso, avançar,
regionalizando e até municipalizando suas
propagandas. Cada região, cada lugar tem um
linguajar; em Goiás, por exemplo, não gostamos de
ouvir propagandas relativas ao Rio Grande do Sul, e
no Nordeste não se gosta de ouvir propaganda de
algo de Goiás. A propaganda feita pelo Governo Fed
eral, entretanto, é única para todo o Pais. Deveria ser
regionalizada. Tem de se respeitar o que é feito em
cada estado brasileiro, em cada municipio.
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verdadeiros aliados, aqueles que realmente lhe dão A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil,
sustentação, para que, sendo valorizados, possam neste momento de crise, deveriam usar os seus
elevar o nome do Governo Federal em todos os setores de comunicação para fazer propaganda,
recantos do nosso Pais. Quanto à midia, o que ocorre chamando o pequeno produtor a essas instituições,
é imperdoável. O Governo não tem repassado para o oferecendo-lhe os créditos que aqui são votados. A
povo brasileiro os seus feitos, que sêo muitos. V. ExA população não tem acesso a esses créditos, porque
enumerou várias realizações no âmbito do seu os bancos fecham as informaçOes e os empréstimos
Estado e do Brasil. E eu as cito também no âmbito da ao povo. A Caixa Econômica Federal e o Banco do
minha região, o norte do Estado do Rio de Janeiro. Brasil só vão à televisão fazer propaganda de elite ou
Nunca houve, na História do Brasil, governo que de loterias.
injetasse tantos recursos na economia daquela Então, é necessário que a Secretaria de
região como o de Fernando Henrique Cardoso, por Comunicação do Governo se abra e faça propaganda
meio dos royalties do petróleo, cujo monopólio nas rádios das pequenas cidades, a fim de que o
quebramos aqui. Naquele momento, a base de povo de cada cidade entenda o que tem sido feito.
sustentação foi muito criticada; hoje os beneficios são Hoje, parece-me, as verbas para publicidade são
flagrantes. O Brasil encontrará rapidamente a tão distribuidas para as grandes empresas nacionais,
sonhada auto-suficiência na produção de petróleo, que recebem vultosas quantidades de recursos e não
mas ninguém sabe disso. Pior: quando esses as repassam aos pequenos comunicadores do Brasil.
recursos são repassados para as Prefeituras É necessário que o nosso Governo, que defendo - e
administradas pela Oposição, os respectivos sou criticado em alguns setores por defendê-lo -,
Prefeitos ficam quietos. Em momento algum, têm a faça propagandas que o povo entenda.
dignidade de reconhecer as obras do Governo Federal; Outro dia vimos uma propaganda de absoluto
muito pelo contrário, nessas inaugurações, aproveitam mau gosto do Ministério da Educação e do Desporto,
para falar mal do Governo Femando Henrique Cardoso. ridicularizando o povo do Nordeste. Esse tipo de pro-
Isso é inaceitável! Não podemos, porém, debitar toda paganda não traz nenhuma contribuição à educação
essa injustiça e indignidade apenas à Oposição, e ao resgate da cidadania do povo brasileiro.
temos de levar em conta também a falta de Ouço, com prazer, o nobre Deputado Romel
competência e de criatividade da área de Anizio.
comunicação social do Governo. Então, quando V. O Sr. RomelAnizio- Deputado JovairArantes,
Ex

A
presta esse serviço ao partido e ao próprio cumprimento V. ExA pelo brilhante pronunciamento

Governo Federal, temos de parabeniZá-lo. Que esse que faz hoje nesta Casa. O seu alerta a segmentos do
seu pronunciamento sirva para que principalm~nte a Governo vem em momento muito oportuno. O
Secretaria de Comunicação faça uma reflexão e esclarecimento feito por V. ExA, que foi muito bem
passe a fazer mais justiça a este Governo, que aparteado pelo companheiro Deputado Paulo Feijó,
realmente muito tem feito pelo povo brasileiro. alerta sobremaneira representativos segmentos do
Parabéns, Deputado Jovair Arantes. Governo. Refiro-me a alguns Ministros que não

O SR. JOVAIR ARANTES - Agradeço a V. ExA marcam audiência com Parlamentares, nem atendem
o aparte. aos seus telefonemas. Há, contudo, outros que nos

concedem a maior atenção. Aspiramos todos nós à
regionalização da propaganda. Há outra falha na
base de sustentação do Governo. Anunciada a queda
nas pesquisas, alguns membros de apoio ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso vão até suas
bases - conforme bem frisou o Deputado Paulo Feijó
- inaugurar obras do Governo Federal e ao mesmo
tempo tecem-lhe criticas. Esses mesmos criticos são
aqueles que têm levado muitas vezes os bônus do
Governo e não têm arcado com o ônus. Isso que
ocorre periodicamente, prezado companheiro Jovair
Arantes, foi muito bem abordado pelo Deputado
Paulo Feijó. Podemos dizer que há melhonas. Não
podemos comparar a economia brasileira do ano pas-
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s~do e do. princfpio de~te a~o c?m a que estamos PDT, do Rio de Janeiro; do PSDB em qualquer lugar;
vIVendo hOJe. Há me!honas vlsfvels. O que realmente de partidos aliados - PFL, PPB e PMDB; Ronaldo
este .Govern? pr~clsa fazer ~ uma comun.icação Lessa, de Alagoas. Enfim, qualquer um que
perf:lt~ em slnton.la com as asplra~ões da sociedade apresentar projetos concretos para melhorar a vida
brasileira. Cumpnment?-.o pelo bnlhante p~onunci~- de sua gente encontrará guarida no patriota que está
mento desta tarde. FeliCidades, companheiro Jovalr na Presidência da República. Sua guarida é
Arantes. suprapartidária e supra-ideol6gica, motivada

O SR. JOVAIR ARANTES _ Obrigado. Ouço, basicamente pelo espfrito público. Parabéns pelo
com prazer, o Deputado Arthur Virgflio, nosso Llder belo pronunciamento que realiza nesta tarde.
do Governo. O SR. JOVAIR ARANTES - Ouço, com prazer,

O Sr. Arthur Virgilio _ É uma honra aparteá-Io, o nobre Deputado Dr. Heleno, do Rio de Janeiro.
Deputado Jovair Arantes, sobretudo quando V. Exa, O Sr. Dr. Heleno - Nobre Deputado Jovair
com a capacidade que tem de analisar o fato polftico, Arantes, vejo com prazer alguém levantar a voz nesta
traz à baila tema de enorme relevância referente ao Casa para despertar os Ministros e os polfticos do
dever de o Governo - defendido por mim e por V. Ex.ll Pafs para um Brasil grande. Esta Nação não crescerá
_ mostrar o que fez. Dou-lhe alguns exemplos. Estava se todos não ajudarem. V. Ex.ll está certo em dizer que
outro dia em Belém e falei com o Presidente no final o Presidente mostrou a cara. Os Ministros também
da tarde. Perguntei-lhe se teria alguma inauguração têm de mostrar as caras, assim como os
importante. S. Exa falou-me da bela inauguração do Governadores que estão recebendo ajuda. As obras
Porto de Suape, em Pernambuco. Indaguei-lhe se realizadas por Governadores de qualquer partido
havia mais alguma. A resposta foi negativa. Então levam o nome deles, quando na verdade o dinheiro é
disse-lhe que no dia seguinte iria ser inaugurado o do Governo Federal. Isso ocorre em qualquer parte
Aeroporto de Belém, melhor do que o de Brasflia e um do Pafs. V. Ex.ll está de parabéns. Pode contar, sem
pouco inferior ao de Curitiba. Outro dia fui ao Acre dúvida alguma, com o povo brasileiro. Não acredito
acompanhando a comitiva presidencial. Vimos lá um no polftico que entorna graxa, como está registrado
aeroporto novo, belfssimo. Mesmo assim, uma nesse jornal, para transformar o Brasil numa
conterrânea dizia-me que o Presidente não estava bagunça. Será que a desestabilidade é o prazer do
fazendo nada a não ser cuidar da estabilidade. brasileiro ou mesmo do Deputado em querer de fato
Retruquei: "E isso é pouco? E o Aeroporto jogar o povo num sofrimento eterno? Vamos unir
-Internacional do Rio Branco não é uma obra nossas forças, olhar pelas crianças, pelos idosos e
fantástica do Presidente da República?" "N/io, é da pelo nosso Brasil de amanhã. Parabéns, Deputado
Infraero", respondeu ela. Em outras palavras, está na Jovair Arantes!
hora de a mfdia ser descentralizada e de mostrar com O SR. JOVAIR ARANTES - Obrigado, Dr.
clareza que este é um dos Governos mais Heleno.
realizadores que já passaram por esta República - Encaminhei para os gabinetes de cada
desde que leio sobre ela e dela participo -, além de Deputado documento muito bonito, porém elitista, da
ser o da estabilidade. Tenho plena confiança no Caixa Econômica Federal. Como o povo brasileiro
talento do Dr. Angelo Andrea Matarazzo. Sei que há pode ter acesso a esse tipo de informação tão
entraves burocráticos acima de suas forças. É uma elitista? É preciso que o Governo preste informações
figura extremamente capaz. Contudo, a decisão do ao cidadão sobre a linha de crédito da Caixa
Governo de fazer com que as modificações cheguem Econômica Federal, do Banco do Brasil, etc. O
à consciência das pessoas sem exageros de propa- Presidente da República disse-nos outro dia que tem
ganda, mas com clara determinação, faz com que um montão de dinheiro na Caixa Econômica Federal
seja interpretado equivocadamente. Quando o para financiar casa pr6pria para o trabalhador.
Governo alardear seus feitos, veremos que não s6 vai Contudo, o povo não tem acesso a ele pelo excesso
mudar o humor de muitas pessoas que hoje estão de burocracia e pela falta de informação. Temos a
contra ele - a meu ver equivocadamente - como certeza de que o Ministro Angelo Andrea Matarazzo
constatarão que estão diante de um dos Governos consertará esse desacerto existente na comunicação
mais realizadores, que mais obras fez. Se dispusesse no Governo Federal. Só assim poderemos defender
de tempo, iria dizer-lhe tanto o que fez na minha terra com mais tranqOilidade o Governo.
como no Rio Grande do Sul. Este Governo não A nossa capacidade polftica, Sr. Presidente,
discrimina. Ajuda os Governadores do PT, do Acre; do esgota-se na pouca informação que o Governo Federal
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leva ao povo trabalhador deste PaIs. A divulgação de seu Municfpio.. .", a respeito de uma linha de
das realizações do Governo nos diversos setores, programas destinada a melhorar a vida da população
como educação, infra-estrutura e transportes, além dos municlpios brasileiros. A abrangência dos
de outros, é assunto da mais alta relevância, porém programas e o objetivo de dar suporte às Prefeituras
tratado com o maiordescaso pelo Executivo Federal. Municipais, desde o apoio à administração fiscal até a

Não divulgar ou fazer uma divulgação malfeita é cobrança de dIvidas ativas e arrecadação de tributos,
criar argumentos para as crIticas constantes da são iniciativas certamente louváveis, mas que,
Oposição, tantas vezes proferidas desta tribuna, e inexplicavelmente, foram comunicadas apenas a um
principalmente para as da imprensa, que todos os cIrculo restrito de formadores de opinião. Deixou-se
dias denuncia omissões e medidas administrativas de lado a população, que será a principal beneficiada
que não resolvem os problemas do povo brasileiro. dos programas e que poderia cobrar dos prefeitos

Como conseqüência, verificamos um completo iniciativas n~ssa área. Dessa forma, perdeu-se ma!s
desconhecimento da população sobre as realizações uma.oportu.mdade de educar o povo para o exerclclo
do Governo Federal e uma constante queda de da cldad~ma. . .
popularidade e desaprovação do Presidente da MUito obngado, Sr. Presidente.
República e de sua equipe de governo. Isto incomoda Durante o discurso do Sr. Jovair
sobremaneira, porque cabe a nós, Parlamentares Arantes, o Sr. Marçal Filho, § 2R do art. 18
que compõem a base governista, a árdua missão de do Regimento Interno, deixa a cadeira da
informar, justificar e defender as ações Presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio
governamentais e muitas das vezes argumentar com Bacci; § 2R do art. 18 do Regimento Interno.
nossos pares de oposição. Chamamos para nós, O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
desta forma, uma tarefa que é obrigação das áreas de peço a palavra pela ordem. •
comunicação do Executivo. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EX-

No âmbito da infra-estrutura, é de se lamentar a a palavra.
pouca importância dada na divulgação do ~asoduto O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela
que transporta o gás extrald~ na Bo.lfvla. Esse ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
gasoduto atravessa o PaIs e vai beneficiar grandes Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é voz corrente no
centros: não só em meu Estado, mas, prin~ipalmente, Brasil, tanto nos argumentos dos especialistas em
na Região Sudeste. Apesar da forte participação da economia, como também para o cidadão comum, que
iniciativa privada na obra, cabe ao Governo chamar o setor produtivo deverá ser colocado como
para si o mérito. pela e~prei~ada, hoje em fase prioridade do Governo, para que a situação do
avançada de realização, inclusive pelos relevantes desemprego possa ser resolvida e haja equilfbrio da
benefIcios que irá gerar em termos de balança comercial do PaIs.
desenvolvimento para o PaIs. Dia 4 de novembro passado visitei dois

Um outro exemplo encontramos nos bancos microempresários na cidade de Ouro Preto do Oeste,
federais de fomento, Banco do Brasil e Caixa em Rondônia. O primeiro foi o Sr. Carlos Zambolim,
Econômica Federal, que, pela imagem divulgada na vulgo Carlão, proprietário da Serralheria Nossa
mldia impressa e eletrônica, não possuem funções Senhora Aparecida, que trabalha com sua esposa,
sociais e promotoras do desenvolvimento, servindo um filho de 19 anos e mais três funcionários. Criou de
apenas para execuçOes de créditos não recebidos de sua própria imaginação um modelo de secador de
pequenos produtores rurais, para a concessão de café, adaptado às pequenas propriedades, com
financiamentos com altas taxas de juros e para a excelente aceitação no mercado.
imposição e multiplicação de entraves burocráticos O problema do Carlão é que vem tentando há
no momento de fomentar a atividade de pequenos três anos um pequeno financiamento para sua
produtores e empresários. Sob esse ponto de vista, empresa, a qualquer trtulo, inclusive PROGER
fica parecendo que ninguém necessita dos serviços (Programa de Geração de Emprego e Renda), para
desses bancos para atravessar a fase crItica por que que possa obter capital de giro, de forma tal que
passa a economia brasileira. tenha condições de produzir pelo menos dois

Para citar um último e significativo exemplo, secadores por mês, principalmente no perlodo de
recentemente a Caixa Econômica Federal divulgou, safra do café conilon no Estado.
quase às escondidas, um documento denominado Sempre tem procurado os bancos, mas suas
"...Ferramentas Certaspara PromoveroDesenvolvimento propostas não têm sido aceitas. Ele mesmo continua
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auto-financiando, com imensa dificuldade, o seu O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex·
próprio invento. Constrói um, vende; com aquele a palavra.
dinheiro compra matéria-prima e faz outro. E assim O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela
vai, de um em um, não podendo expandi'r o seu ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
negócio familiar. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado

Dias atrás, já bem nervoso, disse ao gerente do brasileiro, todos bem o sabemos, arrecada muito
Banco do Brasil: "Eu sei por que \fOCê nao quer me mais do que o razoável e conveniente, onera o
financiar': O gerente respondeu: "Porque entao?"carlão contribuinte com carga tributária descomunal - há
disse: "~porque eu quero dinheiro para trabalhar, e você estudos que a estimam em até 30% do PIB.
só empresta para quem nao '(ai produzir nada, pega o Na outra ponta, contudo, parece que esses
dinheiro para uma coisa e faz outra': recursos são insuficientes para atender às

Visitei também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. necessidades da população. O desequilfbrio fiscal,
Deputados, o metalúrgico Milton Costa Moreira, que com efeito, é o problema a que mais se tem dedicado
na sua oficina inventou todas as máquinas e as o Governo nos últimos anos - mesmo que sem muito
adaptou para que fossem operadas por deficientes sucesso - a ponto de deixar de lado a maioria de
fisicos. Planeja produzir cadeiras de rodas, muletas, suas outras obrigações.
materiais ortopédicos, triciclos motorizados para esse Para resolver a questão do déficit público
segmento. Está tudo parado, por falta de recursos. têm-se contingenciado os investimentos e os gastos
Primeiro precisa de um ônibus para transportar os sociais. Pretextando o reequilfbrio de suas contas,
deficientes para a oficin?; segundo, de dinheiro para avança o Estado sobre os salários dõs servidores e
compra de peças e componentes para complementar os proventos dos aposentados. Os imperativos da
parte daqueles com produção própria. O Milton é um contabilidade oficial apresentam-se como explicação
inventor. Passa o dia criando, desenhando, bolando para se suspenderem ou mutilarem programas
coisas novas, pegando sucata aqui e ali para fazer importantes, como, por exemplo, a distribuição de
sua obra. Na sua oficin'a há dois empregados; bem cestas básicas para a população carente, ou as
que poderia haver 20 deficientes trabalhando e frentes de trabalho contra a seca, no Nordeste.
ganhando dinheiro: Diante de tanto sacrifício imposto à Nação, para

Está ai o retrato da pequena empresa do Brasil. obter o equilfbrio orçamentário, em face do esforço
Cheia de criatividade e de invenções, deseja correr e descomunal que se tem exigido do Pais, para superar
avançar, mas no seu trajeto existem apenas este momento extremamente dificil, causa
obstáculos, a famosa corrida de obstáculos, cada um indignação e revolta verificar que um dos principais
mais alto do que o outro. I: só dar um pouco de oxigênio sorvedouros dos recursos públicos ainda é o roubo.
a esse povo trabalhador. Basta facilitar um pouco o Ao lado da corrupção, ao lado da espiral dos juros,
crédito, sem esse mundo de exigências que os bancos talvez não haja ralo mais voraz e faminto a estiolar
pedem, essa burocracia que humilha e exdui. Com ainda mais os já combalidos cofres do Erário do que a
certeza, milhares de carlos e Miltons impulsionarao este corrupção.
Pais rumo ao verdadeiro crescimento. Não se pode ficar Todos os dias surgem na imprensa novas
nessa ilusão das bolsas de valores, das jogatinas de cas- denúncias, enquanto a apuração das antigas se
sino global, que não geram nenhum emprego e arrasta vagarosamente, esperando cair no limbo do
conseqUentemente nenhuma renda para o povo. esquecimento, em que ninguém é punido e nenhum

Sr. Presidente da República Fernando Henrique centavo é recuperado.
Cardoso e ilustre Ministro do Desenvolvimento, Um caso exemplar dessa tradição maldita é o
Indústria e Comércio, Dr. Alcides Tápias, est-e recado das irregularidades praticadas na administração mu-
quem lhes manda é Carlos Zambolim e Milton Costa nicipal de Londrina, no meu Estado do Paraná. Já há
Moreira, grandes brasileiros, artesãos criativos em algum tempo frequentam as páginas dos jornais as
suas oficinas, que apenas pedem ao Governo a figuras do Prefeito, Sr. Antonio Belinatti, e de alguns
oportunidade de mostrar que são capazes de de seus Secretários, envolvidos em negócios
contribuir para o efetivo desenvolvimento de nossa suspeitos que montam às dezenas de milhões de
Pátria. reais.

Era o que tinha a dizer, O ex-Secretário da Fazenda, por exemplo,' em
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço depoimento recente à Procuradoria de Investigações

a palavrapela.~~ .. Criminais, .procurou eximir-se de responsabilidade,
~"



Art. 12. Acrescentam-se ao art. 1.503
da Lei nº 3.071, de 1~ de janeiro de 1916, o
seguinte inciso e parágrafo único:

VI - Se, vencida e não paga a divida,
o credor não notificar este fato ao fiador no
prazo de sete dias.

Parágrafo único: a notificaçao de que
trata o inciso IV deste artigo será feita pelos
Correios no endereço constante do contrato
de fiança, se não tiver o fiador comunicado,
por escrito, novo domicílio. Desonera-se,
ainda, o fiador quando, vencida e não paga
a divida, o credor deixar de notificar este
fato ao mesmo no prazo de sete dias. A
notificação de que trata o § 111 deste artigo
será feita pelos Correios, no endereço
constante no contrato de fiança, se não tiver
o fiador comunicado, por escrito, novo
domicilio. .

É consenso, Sr. Presidente, que os Códigos
Comercial e Civil há muito necessitam de
modificaçOes. O primeiro data da metade do século
passado, mais precisamente de 25 de junho de
1850. O segundo é de janeiro de 1916. A reforma
do Código Civil, já em andamento, haverá de tratar
a questão de modo a atualizá-lo à realidade
brasileira, o que não significa que devamos restringir
ou limitar a capacidade legislativa no sentido de
propor modificações que julgamos oportunas e
necessárias.

Tratamos aqui de um instituto universal, a
fiança, Capitulo XVI do Titulo V do Código Civil. É
definida como a promessa feita por uma ou mais
pessoas de satisfazer a obrigação de um devedor, se
este não a cumprir, assegurando ao credor o seu
efetivo cumprimento.

Os arts. 1.481 a 1.504 estabelecem todos os
aspectos referentes aos requisitos, partes,
abrangência, valor, validade, nulidade, recusa do
fiador, efeitos e extinçao da fiança.

Mesmo considerando o disposto no art. 1.496,
segundo o qual o fiador terá direito de reembolsar-se,
podendo recobrar do devedor tudo quanto
despendeu com o capital - juros, cláusula penal,
despesas processuais, perdas e danos, etc. -, é
importante ter em conta que no mais das vezes deixa
o fiador de agir preventivamente, estimulando ou
pressionando o devedor a honrar seu débito, porque
somente é informado da illadimplênLi.l 1I: ,,;-;6S depois
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afirmando que os repasses que autorizava para obras 262 da Lei nll 556, de 25 de junho de 1850, Código
e contratos irregulares eram procedimentos "de Comercial:
rotina" e sua assinatura não passava de "mera
formalidade".

Eis ai, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um
exemplo trpico do descaso com o dinheiro do
contribuinte que tem levado o caos às finanças do
Pais. Pagamentos irregulares são tratados como
"rotina" por quem deveria zelar pelo patrimOnio
público; o desapreço e a incúria - quando não a
cumplicidade e o locupletamento - são considerados
procedimentos habituais, enquanto os contribuintes,
os doentes sem hospital, as crianças sem escola e os
trabalhadores sem emprego pagam a conta.

Por tudo isso é que desejo neste momento
trazer meu total e irrestrito apoio às investigaçOes que
vêm sendo empreendidas pelos Promotores Cláudio
Esteves e Bruno Galatti. Que eles possam ir a fundo
em seu trabalho, que descubram o destino de cada
centavo desviado e que denunciem e punam todos os
envolvidos.

Precisamos dar um basta à corrupçao neste
Pais, e esse caso bem que pode marcar uma nova
postura no trato do problema.

A sociedade brasileira - as últimas pesquisas
de opinião bem o revelam - encontra-se próxima,
perigosamente próxima do seu limite de tolerancia
dos descaminhos por onde tem sido conduzida. Não
há mais "gordura" para cortar, não pode o Governo
continuar a expropriá-Ia por meio de impostos
escorchantes, para engordar os "gatos gordos" do
sistema financeiro internacional e as "ratazanas" da
corrupçao nacional.

É hora de abandonarmos de vez essa péssima
tradiçao de impunidade e aplicarmos a lei com rigor
àqueles que desrespeitam o sofrimento e o sacriflcio
do trabalhador, do empresário e do contribuinte
brasileiro.

O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. MÁRCIO BITTAR (PPS - AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade
para me solidarizar com o Deputado Rubens Bueno,
também do PPS, que se manifestou contra essa
maldita chaga da corrupçao, que infelizmente ainda
campeia no Brasil.

Apresento à Casa projeto de lei, de minha
autoria, que acrescenta dispositivos ao art. 1.503 da
Lei n1l 3.071 , de janeiro de 1916, Código Civil, e ao art.
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da data do vencimento do débito, quando este já chega a época da eleição, dão cesta básica, e aí é
soma várias prestações em atraso. fácil ser eleito.

Se ao fiador incumbe a obrigação plena do Nós que temos compromisso com o povo
devedor, que razão subsiste para que não deva estar agimos de modo diferente. Estou aqui hoje triste,
informado do curso dessa relação contratual? Por porque tinha que estar lá com os companheiros do
que deverá ser surpreendido por vários dias ou até Rio de Janeiro, na passeata que estará sendo
meses de atraso? Nesses termos é que propomos a iniciada mais tarde, mas tenho que estar aqui por
desobrigação do fiador que deixe de ser informado causa das minhas funções parlamentares. Da mesma
pelo credor do atraso, no prazo de sete dias, tempo forma, vários deputados desta Casa gostariam de
suficiente para uma comunicação simples pelos estar nas manifestações de seus Estados, mas têm
Correios, cumprindo o credor a obrigação que estar aqui. Digo isso com tristeza, mas, ao
estabelecida. Esperamos assim atender às mesmo tempo, confiando naqueles companheiros
necessidades de aperfeiçoamento do Instituto da que não dormiram na última madrugada devido a
Fiança e das RelaçOes Contratuais. essa mobilização.

Sr. Presidente, quero apenas lembrar o A imprensa, amanhã, vai querer dizer que a
Deputado Augusto Carvalho, do PPS, da Legislatura manifestação foi um fracasso, mas só o fato de
passada, que trabalhou nesta matéria, que agora mobilizar alguns operários já é uma vitória. Fui presi-
tenho o orgulho e o prazer de reapresentar. dente de um sindicato por três gestões, num período

Muito obrigado. de bonança e de vacas gordas para o movimento
O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, sindical, e sei o que é isso.

peço a palavra pela ordem. Passei hoje pela Praça dos Três Poderes e não
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex· vi nenhum funcionário público. Nos corredores,

a palavra. algumas pessoas me perguntaram: "E o nosso
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela reajuste?" Eu disse: Vá para a praça protestar. Eu vou

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, usar o microfone para apoiar os companheiros.
Sras. e Srs. Deputados, hoje, milhares e milhares de Sr. Presídente, há uma necessidade concreta
trabalhadores estão protestando contra este Governo de retomarmos as ruas e tirarmos Fernando Henrique
que só sabe desempregar, que usa esta Casa para Cardoso, porque não estamos agüentando mais o
arrochar aposentados e provocar desemprego. desemprego.

Gostaria, ao me pronunciar, que o som desta O SR. NELSON PELLEGRINO _ Sr.
~a~a ~stivesse o mais alto possível, mas mandaram Presidente, peço a palavra pela ordem.
diminUi-lo. Quan.do se fala a verdade, para tentar O SR PRESIDENTE (E . B ') _ li V E .a
alcançar o PaláCIO do Planalto, acontece ISSO. I· mo accl em. x

As matérias votadas por esta Casa só causaram a pa avra.
prejuízo e desemprego. Todos mencionam que o O SR. NEL~ON PELLEGRINO (PT - B~. Pela
Congresso Nacional foi campeão em votações. No ordem. Sem reVisão ?O orador.) - Sr. PreSidente,
entanto, todas essas matérias prejudicam o quero apenas comum~ar a esta Casa qu~ ~stou

trabalhador - o percentual de aumento do salário dando entrada. e~ ~roJeto que acre~centa mClso- à
mínimo não dá para comprar seis abacaxis. Os resolução que inStitUiU o Fund~ Rotativo da Câmara
funcionários públicos estão sem reajuste há tantos do~ Dep~tados. Gastamos aqUi.montanhas de papel
anos que até se esqueceram disso. cUJa destinação não é estabelecida em nor~a. Entã?,

O desemprego solapa por todos os lados. noss~ proposta é. que o papel de expediente seja
Apesar disso, manchetes de jornais falam de ve~dldo pa.ra efeIto de reclclage~ e os recurs?s
crescimento e de emprego temporário por ocasião sejam destlna~~s ao Fundo Rotativo, para apoiar
das festas de Natal e Ano Novo. Por ísso, hoje, os programas SOCiaiS.
trabalhadores estão fazendo seu protesto, porque Estou apresentando também um projeto de lei
não mais agüentam essa realidade. que ~eda a instalação de ~epósitos CO~ estrutura

Por isso, alguns deputados que estão aqui, metálica em postos de serviços automotlvos e suas
quando chega o dia de ir embora, nem passam na correspondentes tubulações sem proteção contra
sua base. Ligam dizendo: "Onde está o jatinho?" Têm corrosão.
medo de falar com o povo. Se forem falar com o povo, Gostaria que V. ExA autorizasse a divulgação
terão que ver a realidade em que o povo vive. Quando pelos órgãos da Casa.
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O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço sequer apresentado. Ou seja, o projeto está há mais
a palavra pelaorctem. de um mês na Comissão de Constituição e Justiça e

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EX- não entra em pauta. De repente, inesperadamente,
a palavra. atendendo a pedidos e telefonemas que têm chegado

O.8ft. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. do Senado, o assunto entra na pauta do Plenário,
Pela ordem. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, para ser votado em regime de urgência.
nós DeputadOs tomamos conhecimento de que foi Sr. Presidente, essa é uma forma de se
introduzido na Ordem do Dia de hoje como matéria debochar da Câmara dos Deputados, da sua
sobre a mesa requerimento de urgência para respeitabilidade. Existem em tramitação nesta Casa
apreciação do projeto de lei aprovado no Senado que cerca de 120 a 130 projetos de lei relacionados com a
estabelece normas para as eleições, a fim de proibir questão eleitoral e partidária. Ou seja, temos razões
coligações nas eleiçOes proporcionais. de sobra para constituirmos uma Comissão Especial

Sr. Presidente, esse assunto não é novo. Se na Câmara dos Deputados para examinar uma
supostamente aprovarmos esse requerimento de verdadeira, lúcida e séria reforma polftica, não essas
urgência e, também supostamente, viermos a reformas políticas estribadas ou planejadas de
aprovar a proibição de coligações nas eleiçOes maneira casuística, como a que supostamente teria
proporcionais, isso só entrará em vigor daqui a três sido feita no Senado e que estão querendo votar em
anos, o que mostra a situação paradoxal em que regime de urgência para vigorar daqui a três anos.
chegamos. Est!o pleiteando a aprovação de um Não isso, Sr. Presidente! Isso não é algo
insólito requerimento de urgência para uma lei que eminentemente sério.
entrará em vigor, supostamente, daqui a três anos. Queremos, sim - e preCisamos -, fazer uma

Sr. Presidente,. não entendo o que está reforma política a partir da iniciativa da Câmara dos
acontecendo. Fomos ao Presidente da Câmara dos. Deputados, e que, depois, vá ao Senado e, em
Deputados e S. ExA também não está sabendo direito seguida, retorne à Câmara dos Deputados, para que
como é essa questão, ou seja, isso foi introduzido nà esta dê a palavra final, e não o Senado, que-não tem,
pauta, mas não se sabe quais as forças que estão a princípio, nada a ver com essa questão. Precisamos
interessadas. fazer essa reforma, mas não para introduzir um tópico

Perguntamos também ao Líder Inocêncio casuístico que prejudique partidos pequenos no
Oliveira, que disse ter recebido alguns telefonemas Brasil. Precisamos fazer uma reforma política ampla,
do Senado para introduzir isso na pauta, mas que ele democrática, relacionada com diversos aspectos,
próprio nêo via como algo grave, de grande urgência. para legitimar uma eleição efetivamente ágil,
Ou seja, eles não queriam votar, não quériam transparente e séria em nosso País.
aprovar, mas introduziram na pauta para satisfazer Para isso reivindicamos do Presidente da
alguns.:pedidos que têm chegado do Senado. Câmara dos Deputados a constituição imediata de

Estamos ficando meio acabrunhados com esse uma Comissão Especial desta Casa com o objetivo
assunto;· Que história é essa de Câmara dos de examinar a reforma política.
Deputados que fica como uma espécie de apêndice Muito obrigado.
do Senado Federal? O Senado aprovou essa matéria
de forma atropelada, alheia a seu mister, porque isso O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
não é da alçada do Senado, e sim da Câmara dos peço a palavra pela ordem.
Deputados. O Senado deve tratar das questões O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. ExA a
ligadas à Federação. As questões relacionadas à palavra.
organização do povo brasileiro, a sua forma de se O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela
fazer representar, de fazer eleição, é algo atinente à ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Câmara dos Deputados. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, ontem, o

O Senado votou uma tal reforma polftica, Vice-Governador Paulo Bauer, na condição de
absolutamente às escondidas, e não conseguiu representante do Governo de Santa Catarina e como
aprová-Ia nem mesmo lá. Aprovou um ou outro ponto Presidente da Comissão Catarinense Pro-Geração
tópico, discricionário, arbitrário, voltado contra os de Energia esteve aqui em Brasília, em reunião com
pequertos'partícfos, e depois enviou a matéria, para os deputados e senadores catarinen~es, e na
cá. O::pmjéto estál1a Comissão de Constituição e seqOência tivemos reunião com o Ministro'de Minas e
Ju~. dé~o há mais de um mês e não é Energia, Rodolfo Tourinho, com o objetivo de

. " ........
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implantar uma usina termoelétrica a carvão na região 5) produz fertilizante como subproduto para substituir
de Criciúma. as importações e contrabalançar significativamente o

Estavam presentes também: câmbio externo;
1) o Diretor-Presidente do Conselho de 6) produz eletricidade a um preço visivelmente

Administração da Carbonifera Criciúma, Sr. Alfredo mais atrativo economicamente que o gás natural.
Flávio Gazzolla, cuja empresa produz 2,7 milhões de A Usitesc planeja utilizar grandes quantidades
toneladas/ano; e de rejeito de carvão, o qual constituirá 30% do

2) o Diretor Comercial e de Produção da combustfvel. A usina usará carvão de baixo teor
Carbonifera Metropolitana SA, Sr. Cláudio Ivan econômico, menos de seis dólares a tonelada.
Faraco Wasniewski, cuja empresa produz 1,2 milhão A termoelétrica a carvão tem um custo de
de toneladas/ano. implantação mais cara que a de gás, mas a longo

As duas empresas vão constituir urna jointventure prazo toma-se mais econômica porque o custo
chamada Usina Termoeléctrica Sul Catarinense - operacional da usina a gás é maior.
USITESC. Ela não é só uma termoeléctrica, é também:

Estavam presentes também o Secretário 1) uma depuradora ambiental;
Executivo do Sindicato da Extração de Carvão em 2) uma fábrica de sulfato de amônia, substância
Santa Catarina, engenheiro Fernando Zancan, e o básica na produção de adubos;
President~ do mesmo sindicato, o engen~eiro Rui 3) parte de produção de cimento, pois as
HOlse. E amda, além dos Deputados, o PreSidente da cinzas comporão com o clfnquer o cimento'
SC GÁS, Sr. Luiz Gomes. 4) t b'l' d d b I ' . I .. . es a I Iza or a a ança comerCia, pOIS

O projeto apre.sentad~ prevê uma usm~ de 400 pagará em reais, e não em dólares'
MWe em boca de mma mOVida a carvão localizada no '
sul de Santa Catarina, duas caldeiras de 200 MWe, 5) estabilizador financeiro e social por gerar
uma turbina a vapor de 400 MW. Usará tecnologia do emprego e renda.
"carvão limpo", com combustão em leito f1uidizado Por isso, a Usitesc deve ter o apoio político
queimando carvão local, de alta cinza e alto enxofre. desta Casa, mormente dos catarinenses, o que
A dessulfurização com amônia gerará sulfato de deve estar expresso na isenção de impostos de
amônia como subproduto. E suprimento de água importação, do IPI, de ICMS e financiamento do
proveniente do bombeamento da mina e de poços BNDES.
profundos. Espero ver este projeto viabilizado em breve.

Do ponto de vista ambiental, tem as seguintes Santa Catarina, especialmente o povo do sul, merece
vantagens: esta grande luz como marca da retomada do

1) ambiente seguro, graças à tecnologia do desenvolvimento. Muito obrigado.
carvão limpo; O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Nos

2) redução das emissões usando carvão bruto termos do § 7fJ. do art. 95 do Regimento Interno, que
significativamente abaixo dos resultados com carvão trata das questões de ordem e prevê que "o Deputado
lavado; que quiser comentar, criticar a decisão do Presidente

3) queima de 30% de rejeitos para mitigar ouc?ntra· ela protestar ~oderá fazê-lo na sessão
impactos ambientais do passado, correntes e futuros; segumte, tendo preferênCia para o uso da palavra,

4) a cinza pode ser usada comercialmente e durante dez minutos, à hora do Expediente", concedo
também para recuperar áreas que continuam a a pala~ra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, por até
prejudicar o ambiente. dez mmutos.

Do ponto de vista socioeconômico, podemos O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
desde já enumerar: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e

1) 1.200 postos de trabalho durante o pico da Srs. Parlamentares, a questão de ordem que
construção; apresentei na sessão anterior foi em razão de

2) a longo prazo quinhentos, seiscentos termos convocação de sessão extraordinária
empregos diretos e sustentáveis; mesmo quando a pauta estava trancada.

3) beneficios sociais de 1.500, 2 mil postos Na verdade, o objetivo da questão de ordem
localmente; era o de fazer com que entrássemos

4) cria condições favoráveis para atrair a indústria e imediatamente na Ordem do Dia, porque assim,
co-geraçãoquepodesuportarocrescimentoeconômico; de acordo o texto regimental, a Comissão de
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Constituiçao e Justiça teria de interromper seus
trabalhos e nao poderia apreciar a admissibilidade
da PEC que quer voltar a estabelecer a cobrança
da contribuiçao previdenciária de inativos, tese
aliás já derrotada pelo Supremo Tribunal Federal
por onze votos a zero. Mesmo antes da
apreciaçao do mérito, reincide o Poder Executivo
nesta proposta.

Eu até aguardaria o momento de esta matéria
passar pela Comissao de Constituiçao e Justiça e
de Redaçao e ir para a Comissao Especial para
depois discutirmos esta situaçao. No entanto,
chamou-me a atenção uma publicação no Diário
Oficial da Uniao, que vou ler, para que todos
entendam:

o Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social, de acordo com suas
atribuições (...), autoriza o afastamento do
País do Sr. Vinicius de Carvalho Pinheiro,
Secretário de Previdência Social, e da SrA
Solange Paiva Vieira, Assessora Especial
do Ministro, para acompanhar o Ministro da
Previdência e Assistência Social em "Visita
ao BID, BIRD e FMI, e participar de
reuniões para explicar a Reforma da
Previdência e em particular o fator
Previdenciário Brasileiro, e discutir os
Projetos em andamento e aqueles ainda a
serem negociados", a realizar-se em Wash
ington e em Nova Iorque - EUA, no período
de 30-10 a 4-11-1999...

Ora, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, eu
já havia visto submissao, mas não igual a esta!
Publicou-se no Diário Oficial da União uma
autorização para que o Secretário do Ministério da
Previdência e Assistência Social, mais o Ministro e
uma assessora fossem prestar contas ao BID, ao
BIRD e ao FMI do que já mudaram na Previdência,
dos projetos que há no Congresso Nacional e do
que está em estudo. Realmente, isto é um extremo
absurdo.

Eu fiz questao de recortar a publicaçao do
Diário Oficial da União e pedir que seja transcrita
no meu pronunciamento, porque é a coisa mais
absurda que já vi.

Ontem, falei, de passagem, sobre isso.
Algumas pessoas acharam que eu estava louco,
que estava divagando, sonhando, não acreditaram.
Precisei entregar c6pia da publicação - é esta aqui
-, em que é dito que os técnicos brasileiros vão
explicar ao BID, ao BIRD e ao FMI o que já fizeram

na Previdência, o que querem fazer e o que estão
imaginando fazer na chamada "Reforma 3".

Por isso, Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, formulei a questão de ordem. Estou
abismado. Existem pessoas que ainda não
..Jcreditam. Estou xerocando esse Diário Oficial,
para que todo o mundo tenha conhecimento de que
o Brasil está prestando contas ao BID, ao BIRD e ao
FMI sobre as mudanças que já fez na reforma da
Previdência e as que vai fazer.

Nesse caso, está comprovado. A reforma da
Previdência que querem fazer não se deve às
questões nacionais e tem que ser feita por
determinação do Fundo Monetário Internacional, do
BIRD e do BID. Eles querem saber antes de n6s,
Parlamentares brasileiros, aquilo que vai ser
discutido. Está escrito aqui: "...explicar a Reforma da
Previdência, em particular o fator Previdenciário
Brasileiro, e discutir os Projetos em andamento e" 
pasmem! - "aqueles ainda a serem negociados".
Quer dizer, vão negociar com eles lá. Depois, vao
jogar para os trouxas aqui. E vamos ter de aprovar,
porque a Maioria, que é do Governo, vai passar o
trator.

Certamente, para aqueles que teriam que estar
discutindo - os trabalhadores, os sindicatos, as
centrais sindicais, os aposentados, os pensionistas 
não se tem que prestar conta de nada, não há
necessidade de se explicar nada.

Caberia a esta Casa, se tivesse
independência, se pudesse efetivamente discutir e
aplicar o Regimento, saber quais as mudanças a
serem feitas. Mas quando mantemos uma vigilência
célere à Mesa, exigindo aplicaçao regimental,
muitos não gostam, não concordam e nos tacham
de chatos, impertinentes e excessivamente
regimentalistas. Isso é o que nos indigna.

Certamente, a maioria dos Parlamentares, por
não ter tempo, nao sabe o que está publicado no
Diário Oficial da União. Por isso, fizemos questão
de trazer o Diário Oficial n2 205-E, de terça-feira,
26 de outubro de 1999, Seção 2, que contém o
despacho do Ministro, por meio do qual confessa
que participou de reuniões em Washington e Nova
Iorque, nos Estados Unidos, com o FMI, o BIRD e o
BID, para lá definirem as alterações na Previdência
Social.

Por essa razão, estamos tentando impedir que
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
dê admissibilidade à matéria, evitando que mais um
crime seja cometido contra o trabalhador brasileiro.
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Aliás, dizem alguns que a Previdência Social teria eles que ela vire um caos, para entrarem com o seu
déficit, até chutam número astronômico. Ao seguro-previdência. Aliás, como já fizeram com a
contrário, afirmamos que a Seguridade Social não saúde.
apresentou nenhum déficit até o mês de outubro No inicio dos anos 90, a saúde pública no
de 1999. Se somarmos os encargos Brasil foi totalmente exterminada, para dar espaço
previdenciários da União, se somarmos a divida aos planos de saúde privados. Hoje, passados
de Estados e Municipios com a Previdência, menos de dez anos, nós não temos saúde pública
verificaremos um déficit, mas não são os nem privada e, lamentavelmente, daqui a alguns
aposentados e os pensionistas do INSS que o anos, vamos perceber que o trabalhador brasileiro
causam, a ponto de decidirem em Washington e não terá previdência social nem a previdência desse
em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com o FMI, seguro, a aposentadoria das grandes seguradoras.
o BIRD e o BID, as questões referentes à Fatalmente acontecerá a mesma coisa, a Ordem
Previdência Social brasileira. do Dia será protelada. Vai demorar a começar, para

Acredito que a grande maioria da população que na Comissão de Constituição e Justiça e de
brasileira não tinha conhecimento desses Redação possam votar a admissibilidade dessa
detalhes. matéria.

Não fosse por uma declaração do Sr. Ministro O mais estranho é que essa matéria que estão
quando questionado sobre a posição do discutindo na CCJ e que depois virá.a Plenário já foi
Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, o aprovada pelo FMI, pelo BIRD e pelo BID na reunião
eminente Ministro Carlos Velloso, muita gente nem que a equipe da Previdência teve em Washington e
saberia que ele tinha estado em Washington e em Nova Iorque com aqueles que mandam na questão
Nova Iorque discutindo estas questões. É lamentável previdenciária brasileira. É lamentável que isso
que tenhamos que, utilizando-nos do Regimento, aconteça.
formular questão de ordem para alertar a parcela Por essa razão, Sr. Presidente, SrAs e Srs.
desta Casa que está atenta para esta matéria, Deputados, formulei a questão de ordem em que
dizendo que, antes que qualquer projeto de estou desgastando o limite do texto regimental, para
previdência seja discutido por esta Casa, ele já foi tentar impedir que possam acontecer coisas como
discutido lá nos Estados Unidos, lá no pais que é essa.
berço e sede das grandes seguradoras internacionais. Obrigado, Sr. Presidente.
Elas, sim, estão interessadas em inviabilizar a
Previdência Social brasileira, porque interessa para DESPACHO A QUE SE REFERE O

ORADOR:

A' ' Diário Oficial ~.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPRENSA NACIONAL

Ano XL N' 20S·E 8r.l~a - DF. Ierca-feíra. 26 ~ outubro mo 1999 RS 0.27

'1T.~~trnl=r··r~""~"~.""~:,::'''''''=de2.'9.-",-9:::====D=ia=·r=iO=O=fi=Ic:::ia::1======:::Sec::::à0c::.'__-----"-3 :()

Ministério da .Previdência e
Assistência Social

GABINETE DO MINISTRO

(Df. El. n' 585199>

DESPACHoS DO MINISTRO
Em 25 de oUlUbro de 1999 •

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E AS
SISTÊNCIA SOCIAL. de acordo com suas atribuições e confonne
preceilUa os arts. 1° e 2° do Decreto n° 1.387, de 07 de fevereIrO de
1995 autoriza o afastamento do País do Sr. VINICruS DE CAR
VALHO PINHEIRO Secretário de Previdência Social e a SI" SO,
LANGEP~ÍRA. Assessora ESl'ecial do Mi!1istro, ~ara ~com
panhar o Mirri~tro da Previdência e Assistência SOCial em ViSita ao
BID, BIRD e FM1, e partiçipar de Reurriões p'ara e?,p!icar a J3.efonna
da Previdência e em particular o fator PreVidenciário BrasileirO, e
discutir os Pn?jetos em andaI!!ento e aqueles ainda a serem n~go
ciados·, a reahzar·se em Washin~ton e Nova York-EUA, no pen,?do
de 30/10 a 04/11/1999, já inclwôos os dias necessários ao trânSitO,

. com ônus, de acordo com o inciso I, do art 1°. do Decreto n° 91.800,
de 18 de oulUbro de 1985 -( Processo nO 44000.003864/99-71).

(Df. EI. n' 584/99) WALDECK ORNÉLAS



O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa;
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já
temos o quorum exigido pelo Regimento para dar
inrcio à Ordem do Dia. Já se passaram
aproximadamente 50 minutos do horário previsto
para seu inrcio. Por isso solicito a V.Exa. que a inicie
neste exato momento, conseqUentemente
suspendendo as reuniões de todas as Comissões,
para apreciarmos as matérias pautadas, como o
projeto que trata da renda mrníma e o Projeto de Lei
n1l 4.811, que trata da organização do serviço público,
além do projeto da Agência Nacional de Agua.

Portanto, há diversas matérias em pauta, e
apresento a V.Exa. esta questão de ordem para que
imediatamente iniciemos a Ordem do Dia desta
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacei) - Deputado
Wslter Pinheiro, a Mesa já informou ao Presidente titu
lar da Casa que temos quorum regimental. O
Presidente Michel Temer já se está dirigindo ao
plenário para dar inrcio à Ordem do Dia. Enquanto
isso, vamos dar oportunidade de manifestação a
alguns parlamentares inscritos. '

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacei) - Coma
palavra, pela ordem, o Deputado Agnelo Queiroz. ' .

OSR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoS - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para tratar de
um tema pouco debatido nesta Casa.

Como a falta de ética e de pudor já permeia todo
o tecido social brasileiro, com certeza não poderia ser
diferente com o nosso esporte, particularmente com o
futebol. Refiro-me, concretamente, à tentativa do
chamado Clube dos Treze, composto pelos treze
maiores clubes do Pars, de na última rodada do
Campeonato Brasileiro mudar as regras do jogo.

Acho que esse exemplo mostra o quanto a falta
de ética e o menor compromisso com a sociedade
estão hoje generalizados neste Pars. Ou seja,
chegou-se ao extremo de, depois de examinar como
vai ficar a classificaçAo no Campeonato Brasileiro,
depois de verificar quem corre o risco ser rebaixado
ou não, fazer uma mudança nas regras do jogo com o·
objetivo de rebaixar um time pequeno que ascendeu,.
agora para a primeira divisão - () Gama, dó Distrito
Federal, que está tendo excelente desempenho.
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Inserir despacho do Ministro da PrevidênciaSo- Se não fosse uma regra draconiana já acertada,
cia!. que é a média dos dois últimos torneios, esse time

estaria completamente 'fora do rebaixamento.
Entretanto, não contente com a regra feita para
favorecer os grandes times e vendo a possibilidade
de' I,Jm deles ser rebaixado -' o Internacional ou o
Botafogo-, há agora uma articulaçAo para, de forma
yiolenta. fazer uma mudança nas regras do
Camp'eonato Brasileiro.

Sr. Presidente, a sociedade está observando
essas coi'sas. Por isso ocupo a tribuna desta Casa 
e poderiàestar aqui tratando de outros assuntos 
para mostrar que a sociedade e o Parlamento estão
atentos e que não dá para admitirmos tais absurdos.

,Esses cartolas envergonham o futebol brasileiro,
colocam-no numa situaçAo secundária e perdem os
bons jogadores para outros parses. O futebol, a prin
cipal atividade de lazer da população do Brasil, uma
arte que envolve a nossa cultura, está sendo
depreciado de tal forma que se chega ao ponto de

,não ter qualquer pudor nem vergonha na cara ao
,propor mudanças das regras para prejudicar um time
pequeno, o Gama do Distrito Federal. Não podemos
permitir uma coisa dessas.

A propósito,' o Presidente da República disse
ontem que está constituindo uma comissão para lutar
contra a impunidade. Ainda assim, na sexta-feira
estará dando posse no cargo de Ministro doSTM a
um coronel que foi responsável pela invasão na
siderúrgica de Volta Redonda, episódio no qual
morreram, três operários. Esse é o Presidente que
está diiendo que vai cuidar da impunidade!
, Sr. Presidentâ, , neste' Pars perdeu-se
completamente qualquer sentimento de seriedade, e
talvez por isso os cartolas queiram dar um tapa na cara
de tpdo o povo brBsileiro promovendo uma mudança de
regras para prejudicar especificamente um time pequeno.
Isso não será acei1o. Estaremos atentos e tomaremos
tOdas providênciás rteeessárias, mobilizando até mesmo
a nossa populÇk:í,do Disbito Federal como um todo para
não permitir que se cometa tamanha violência contra um
time que tem respeitado as regras do jogo, regras
que, por si mesmas, já são desfavoráveis a ele 
mas mesmo assim aceitou disputar um campeonato
em tais condiçõe~. Agora querem dar um golpe para
tirar esse time da primeira divisão do Campeonato
Brasileiro, agindo no "tapelao", de forma desonesta,
mudando' as regras do jogo, o que não podemos
aceitar de forma alguma.

Agradeço a todos a atençAo.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacei) - Tem a

palavra, pela ordem, o Deputado GUmar Machado, do
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Sr.

S.Exa. dispõe de até quatro trabalhar pela solidariedade, pensar no pr6ximo e
construir uma sociedade diferente, lutando para
superar os problemas da época, como a questão da
mulher. Ele sempre lutou para que a mulher pudesse
ter um tratamento não discriminat6rio, diferenciado
do que havia naquela época.

Então, entendemos que o Partido dos
Trabalhadores vem priorizando esse debate.
Queremos que cada vez mais o nosso partido se abra
para o debate e queremos que toda a sociedade
possa discutir. Ouvimos a análise de economistas e
soci610gos, mas queremos também ouvir o que os
teólogos têm para nos dizer neste momento de crise
que vivemos..

Durante esse debate, queremos dar nossa
contribuição para superar o desemprego que hoje
aflige milhares de trabalhadores - por isso as
manifestações a que estamos assistindo hoje no
Brasil inteiro. Várias pessoas estão nas ruas. Já
recebi informe de Uberlàndia, onde nós, do Movimen
to Evangélico Progressista - MEP, estamos
participando ativamente das manifestações que
ocorrem.

Para n6s, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esse debate é fundamental, e o PT vem
imprimindo a ele a maior profundidade. Todos os
documentos desse debate que realizamos ontem
serão debatidos no nosso segundo congresso, para
que possamos entender e superar os preconceitos
tanto da Esquerda para com os cristãos quanto dos
cristãos para com a Esquerda.

É o que tenho a dizer.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, no último dia 26
de outubro, o Dr. Roberto Campos, ex-Ministro de
Estado, ex-Deputado Federal, ex-Senador da
República, tomou posse na Academia Brasileira de
Letras.

, É um acontecimento que não pode ficar sem o
merecido registro nesta Casa. Quero, pois, prestar a
minha homenagem de respeito e admiração ao

,grande. 'cuitor da economia e da ciência política,
homem público admirável e escritor 'consagrado, em
boa,bora acolhido na Casa de Machado de Assis.

Roberto Campos passou 16 anos no Congresso
Naciànal, os primeiros oito como Senador por Mato

PT de Minas Gerais.
minutos.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde
para comunicar que ontem à noite foi realizada uma
mesa-redonda sobre os conceitos e preconceitos en
tre o PT e as igrejas, na construção de uma nova
sociedade. Tivemos a presença da Senadora Marina
Silva e da exNice-Governadora do Distrito Federal,
Arlete Sampaio, representando a Direção Nacional
do PT; do Bispo anglicano D. Robson Cavalcanti; do
sociólogo evangélico Paul Freston, hoje um dos
grandes estudiosos das igrejas e do crescimento dos
evangélicos no Brasil, e do Bispo cat6lico D. Tomás
Baldufno, que é uma das grandes autoridades do
mundo cat6lico. Contamos ainda com a representação
dos cat6licos carismáticos.

As igrejas cristãs sempre cumpriram um papel
importante no processo s6cio-político da sociedade
brasileira, estando ou a favor das classes
dominantes, ou em posição de defesa das
transformações sociais. Neste momento hist6rico,
cresce a influência das igrejas como instituições de
maior credibilidade perante o povo, e cresce cada vez
mais o seu peso e interesse polftico.

O Partido dos Trabalhadores, às vésperas do
seu segundo congresso nacional, não poderia deixar
de diagnosticar e analisar conceitos e preconceitos
que tanto nos prejudicam em épocas eleitorais e
estão presentes tanto no partido quanto nas igrejas.
Além do mais, é impossível a construção de uma
nova sociedade no Brasil sem a parceria com as
igrejas cristãs, já que representam a fé da maioria da
população.

Para n6s do PT esse foi um momento
extremamente importante, e no nosso segundo
congresso, que começa no final deste mês na cidade
de Belo Horizonte, queremos exatamente
estabelecer esse diálogo. Eu, como evangélico,
entendo que o PT está pela primeira vez realizando
eventos extremamente importantes. N6s temos dito e
repetido em debates realizados pelo partido que
precisamos estabelecer um diálogo mais rico com a
comunidade cristã, porque é impossível dissociar a fé
da política. Muita gente e a Esquerda entendiam que
era possível trabalhar a fé separada da polfti~, mas
hoje essa visão está mudando.

Eu, como evangélico, sempre tive a certeza de
que é impossfvel trabalhar a fé desvinculada da
política, porque, para nós, Cristo teve essa opção. Ele
sempre agiu de forma a defender os humildes,
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Grosso, sua terra natal, e as duas Legislaturas todos, a um pensador de escol na economia e na
seguintes como Deputado Federal. polftica.

Sua estréia como Congressista foi em 1983, no São de sua autoria os ensaios "Antologia do
Senado Federal, quando fez uma análise memorável bom senso", "Guia para os perplexos", "Ensaios de
da situação nacional, lembrando, ironicamente, uma História EconOmica e Sociologia", "O século
frase antiga, proferida em 1831 na Câmara dos esquisito", "Ensaios imprudentes", "Reflexões do
Deputados da Regência Trina Permanente, a qual era crepúsculo", "A técnica e o riso", "Do outro lado da
atual naquela oportunidade, como atual seria cerca", "Ensaios contra a maré", "O mundo que vejo e
também agora, neste final da década de 90: não desejo", "Na virada do milênio" e a autobiografia

A nossa situação atual é crítica. Não antológica "Lanterna na popa", premiada pela própria
digo que não possamos sair da má posição Academia Brasileira de Letras.
em que estamos; podemos, tendo economia Mais do que diplomata, Ministro de Estado,
e juízo; mas é um fato que isto não pode Parlamentar, economista, cientista polftico, escritor,
acontecer senão com o tempo. Roberto Campos é, na plenitude da expressão, um

Dono de uma cultura filosófica e humanística estadista de formação liberal, avesso ao dogmatismo
admirável, diplomata e economista respeitado no e cultor do pensamento crítico, do debate e da
mundo inteiro, Roberto Campos iniciou sua carreira controvérsia.
como homem público ingressando, mediante Muitos dele discordam, mas todos o admiram e
concurso público, no Itamaraty, onde trabalhou na reconhecem a importância de seu papel na vida
gestão do Ministro Osvaldo Aranha, passando depois econOmica, social e poJrtica do Brasil contemporâneo.
a servir em Washington como Terceiro Secretário. Quem o conhece realmente há de reconhecer nele
Nos Estados Unidos, formou-se em Economia e fez virtudes humanas admiráveis e traços de
cursos de pós-graduação na Universidade de Colum- personalidade que o tornaram, por mais de quarenta
bia. anos, uma presença marcante e por demais influente

Integrou a Comissão Mista Brasil-Estados nos grandes acontecimentos da história recente
Unidos, onde colaborou na produção de dezessete deste País.
estudos técnicos, que ficaram famosos, de análise, De minha parte, destacaria a firmeza de suas
avaliação e planejamento da economia brasileira. convicções filosóficas e poJrticas e a coerência com
Desse trabalho resultou a criação do Banco Nacional que sempre se pautou na discussão de temas e
de Desenvolvimento EconOmico, do qual foi, problemas da atualidade nacional.
sucessivamente, Diretor-Superintendente e Por tudo isso, presto-lhe hoje, desta tribuna,
Presidente. Elaborou, juntamente com Lucas Lopes, minha homenagem, certo de que sua imortalidade
o Plano de Metas do Presidente Juséelino literária está sendo apenas reconhecida e
Kubitschek. proclamada oficialmente, e a Casa de Machado de

No Governo Jânio Quadros, foi negociador da Assis muito se engrandece ao acolher tão grande
dívida externa brasileira, assumindo depois do posto brasileiro.
de Embaixador.do Brasil em Washington. Muito obrigado.

No Governo Castello Branco, organizou, O SR. REGINALDO GERMANO _ Sr.
implantou e exerceu o Ministério do Planejamento. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Durante sua gestão à frente daquela Pasta, criou o
Banco Central do Brasil, o Banco Nacional da O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EX-
Habitação, a Caderneta de Poupança e o Fundo de a palavra.
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como O SR. REGINALDO GERMANO (PFL - BA.
elaborou o Estatuto da Terra. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Foi depois Embaixador do Brasil em Londres, SrAs e Srs. Deputados, encaminharei a esta Casa um
última função que exerceu antes de ingressar no projeto de lei que institui seguro obrigatório de
Parlamento como Senador por Mato Grosso. acidentes pessoais para os condutores de veículos

A Academia Brasileira de Letras, conferindo-lhe automotores de transporte coletivo de passageiros ou
a imortalidade literária, fez justiça não apenas a um de carga de via terrestre, com vínculo empregatício
dos homens públicos mais cultos da atualidade, mas no exercício da sua profissão.
também a uma das inteligências mais fulgurantes O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
deste País, a um escritor reconhecido e admirado por palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex- educaçao, saúde, agricultura e segurança, é o que
a palavra. existe de mais cruel e perverso imposto a populaçao

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem. de um pais. Mas parece que o Presidente da
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's República ainda nAo se deu conta da gravidade da
e Srs. Deputados, hoje, mais uma vez FHC terá a situaçao e permanece cumprindo docilmente as
oportunidade de ouvir as vozes roucas de milhares de determinaçOes do FMI e do Banco Mundial, que é de
trabalhadores que ocuparAo as ruas para protestar mais arrocho, de privatizaçao e pagamento dos juros
em defesa do Brasil, da democracia e do emprego. da divida interna e externa.
Eles manifestarao sua indignaçao contra a polltica E, para sacrificar ainda mais o trabalhadores,
econOmica adotada pelo Governo, que gera FHC é competente. Lá se vAo cinco anos sem
desemprego, fome, miséria e, conseqOentemente, reajuste salarial. No ano passado arrochou em mais
violência. de 7% os salários de todos os trabalhadores, e o valor

Os altos Indices de rejeiçao ao Governo atual do salário mlnirno é criminoso. Em 1999, os
comprovam a insatisfaçao popular e indicam a ridlculos 6 reais concedidos como reaJ.Jste somente
grande falácia que foi a campanha de FHC e o confirmaram um processo crescente de achatamento
engodo do Plano Real. E, como os cinco dedos salarial que nAo cobre as despesas básicas de
indicando prioridade em investimentos para trabalho, qualquer famllia.
educaçao, saúde agricultura e segurança foram para Na educaçao os investimentos sao vergonhosos.
o ralo, o prlncipe virou sapo no imaginário da Faltam vagas nas escolas, os professores sao
populaçao. Afinal, já nAo há mais como esconder o pessimamente remunerados e o Indica de analfabetismo
desacerto da polltica econOmica com a atinge 25 milhões de brasileiros e brasileiras.
desvalorizaçao forçada, que trouxe a intlaçao, a NAo bastassem as atrocidades praticadas con-
explosAo da divida pública, a estagnaçao econOmica, tra a classe trabalhadora, FHC passou para as mAos
o aumento desenfreado dos combustlveis e o do capital privado nossos bens mais valiosos,
empobrecimento generalizado da populaçao. vendendo a preço de banana as empresas de

Se hoje o Governo é rejeitado pela populaçao, telecomunicaçOes, mineraçao, petroqulmicas e
isso se deve a sua postura arrogante e sua polltica siderurgia. E, agora, sob o monitoramento do FMI,
irresponsável. Se o Pais hoje encontra-se à beira do especula ampliar o programa de privatizaçOes
abismo é graças à falta de humildade do Presidente, vendendo a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa
que em todos os momentos recusou-se a enxergar a EconOmica Federal; e, nAo satisfeito, lança mAo do

. fragilidade de sua polltica econOmica, classificando setor energético na regiAo Norte, com a cisao de
como "neobobos', "caipiras', "fracassomanlacos' e Tucurul e a privatizaçao da Eletronorte, sem
"pessimistas' aos que ousavam apresentar apresentar sequer um modelo energético para nossa
argumentos contrários ao modelo que era seu princi- regiAo.
pai cacife polltico financeiro. Além disso, o Governo O Dia Nacional de Paralisaçao e Protesto em
sempre se destacou por entregar nosso patrimOnio Defesa do Emprego e do Brasil é mais que uma
ao capital internacional e pelo ataque aos direitos dos rnobilizaçao de trabalhadores, é um grito de
trabalhadores, para dar prosseguimento à polltica indignaçao de todos que desejam um pais soberano
neoliberal . com justiça social, emprego, reforma agrária, salário

O que temos hoje é um pais no mais absoluto digno e respeito à cidadania. É um grito contra a
caos, vivendo um dos momentos mais explosivos de violência, a impunidade e a corrupçao que dominam
sua história. O Indice de desemprego é o um dos este Governo!
maiores dos últimos tempos, com mais de 18% de NAo é posslvel fingir que o futuro nAo existe.
desempregados nas maiores regioes metropolitanas. NAo podemos esquecer que nossos filhos e netos
O Brasil ocupa o 411 lugar no ranklng mundial do herdarao o pais que conseguirmos construir.
desemprego, e está jogando na mais absoluta Era o que tinha a dizer.
miséria aproximadamente 1,9 milhao de famllias O SR. DR. HéLIO - Sr. Presidente, peço a
somente em SAo Paulo. O mais grave é que com a palavra pela ordem.
polftica de juros altos, a tendência é o aumento da O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EX-
recessAo, do desemprego e da exclusAo social. a palavra.

A realidade hoje dos cinco dedos utilizados por O SR. DR. HéLIO (PDT - SP. Pela ordem.
FHC em SU2'\ campanha, simbolizando trabalho, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's
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e Srs. Deputados hoje, 10 de novembro, é o Dia que provoca lesão permanente na nossa acuidade
Nacional de Prevenção à. Surdez. A Sociedade auditiva.
Brasileira de Otorrinolaringologia definiu o dia de Este é o alarma que faço neste Dia Nacionatde
prevenção à surdez com o intuito de alertar a Prevenção à Surdez. Esta Casa tem a obrigaçãó de
população sobre o déficit e a perda da audição que dar o exemplo, para que tenhamos menos pessoas
acometem uma em cada cinco crianças no mundo e deficientes auditivas no PaIs.
cerca de 10% dos adultos da população brasileira. O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente,

As principais causas da surdez são as infecções peço a palavra pela ordem.
adquiridas pela mulher na gravidez, como rubéola, O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EX-
toxoplasmose, bem como problemas de anoxia na a palavra.
hora do parto. Dal a importância do pré-natal como O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Pela
medida preventiva útil para o recém-nascido não ser ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs
vItima de sequelas irreverslveis. e Srs. Deputados, hoje recebemos o relat6rio final da

Na infância, ressaltamos doenças como a Comissêo Mista Especial destinada a estudar as
meningite, infecções repetidas de ouvido, assim causas estruturais e conjunturais das desigualdades
como o uso de medicamentos nocivos, geralmente sociais e apresentar soluções legislativas para
adquiridos sem orientação médica, por erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
automedicação. desigualdades sociais e regionais. Esse projeto,

Os adultos podem desenvolver a surdez por apresentado pc:lo Senador Antonio Carlos
doenças metabólicas, corno o diabetes, doenças Magal~ã.es, Presld~nt~ do Senado Fed~ral, teve,
vasculares, como ahipertensão arterial, medicamentosas, sem dUVida, a contnbUlção de ~odos ?s partidos, quer
hormonais, ou devido a doenças profissionais, como a de esquerda, quer de tendênCIa ma~s ~nservadora.
nossa exposição neste plenário devido ao ruldo Todos se empenharam em contnbulr da melhor
ambiental. forma.

. .. Mas registro neste instante que a Bahia
O ruldo ambIentai pode lesar a a~dlção, seja antecipou-se ao projeto, e o Governador do Estado

através de um.grande trauma sonoro,.seja ~elo rufdo lançou um programa para os cem Municlpios onde a
constante, vana~do de acordo com a mtensld~de e o pobreza se faz sentir com maior intensidade,
tempo de exposlçã~. P?r exemplo, uma expo~l~o ~e seguindo duas linhas: a da intervenção direta na
cerca d~ 100 deCIbéIs por duas horas dlánas já pobreza instalada; e a da intervenção indireta sobre
produz nsco de surdez. as alternativas de desenvolvimento para esses cem

Como referência, podemos considerar o Municfpios. S.Exa. fez com que os recursos do
sussurro, correspondente a 30 decibéis, a conversa Estado e as suas Secretarias de Saúde, de
non:nal, a 60 decibéis, e ? r~fdo de um rc:sta~rante Educação, de Desenyolvimento e de Planejamento
cheIO, por voltá de ao decIbéis. O rufdo no Intenor do se unissem nesse trabalho. Já esta semana começou
plenário atinge, seguramente, 100 decibéis. a ser feita a nomeação de médicos e a distribuição de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em ambulâncias com serviços para atender a zona rural.
homenagem e respeito ao Dia Nacional de Enfim, já estamos caminhando para alcançar essa
Prevenção à Surdez, solicito à Presidência desta meta de atendimento à pobreza.
Casa que requisite um registro audiométrico no Além disso, o Govemadorfez algo importantrssimo:
plenário durante o pico dos trabalhos, servindo, chamou a comunidade a participar, criando grupos de
simbolicamente, para que todas as repartições jovens. Instrufdos a leVantar a sociedade, sobretudo nas
públicas, empresas privadas, clubes e outras regi6es mais pobres, esses jovens estimulam a
entidades que funcionam em recintos fechados esperança, com motivação emocional e poWca, leVando
tenham a mesma preocupação - a prevenção da a populaçêoa contribuir para essa ceIlieà· POdem fazer
surdez flsica em nosso meio. parte desses grupos todos os jovens de boa vontade,

Tive oportunidade de trazer hoje ao plenário independentemente de partido.
desta Casa um audiOmetro e medi durante alguns A Bahia está caminhando. O Governador César
minutos os rufdos no Pequeno Expediente. Borges, inspirado no projeto do Senador Antonio
Chegamos facilmente a 90, 100 decibéis, o que Carlos Magalhães, antecipou-se, .CClm toda a
significa que todos n6s, inclusive os funcionários intensidade, para vencer a pobreza..·
desta Casa, estamos sujeit~· a unl~ ambiental Muitp obrig.o.~
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O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Judiciário aos seus interesses. Não estamos
. Presidente, peço a palavra pela ordem. trabalhando por uma reforma do Judiciário para o
i O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExA Governo, e sim para o Estado, para uma Nação que

a palavra por quatro minutos. anseia por um Judiciário democrático, transparente,
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Peja que combata a impunidade e seja acesslvel a todos,

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs um instrumento de justiça e não da concentração do
e Srs. Deputados, a Nação está a exigir mudanças poder econOmico.
radicais na estrutura do Pais. A CPI do Narcotráfico Mas a reforma está tomando 'rumos que
revelou que nosso sistema de segurança pública está apontam para moldar o Judiciário a um Poder
falido e nosso sistema judiciário precisa de urgente legitimador desta ordem econOmica injusta.
reforma, pois há muitas brechas. Acabam de ser aprovados alguns dispositivos

Iniciamos na Comissão Especial de Reforma do que consideramos extremamente prejudiciais:
Judiciário um processo com vistas a trazer ao Pais a Primeiro, o que determina a manutenção da Justiça
justiça que tanto ansiamos, ágil, célere, acesslvel à Militar com todas as suas atribuições. Isso vem tirar
população, democrática e capaz de combater a ainda mais o caráter daquilo que queremos com a
impunidade. reforma do Judiciário. Foi aprovada também a

a Deputado Aloysio Nunes Ferreira apresentou retirada do dispositivo do parecer da Relatora que
um relatório que, em que pesem as qualidades do federaliza os crimes contra os direitos humanos. Um
Deputado, foi objeto de muitas criticas, porque trazia a um estão sendo suprimidos os avanços previstos no
uma concepção de centralização muito grande da parecer da Relatora, e provavelrl)ente será aprovada
Justiça nas mã,os dos tribunais, principalmente do tri- competência da Justiça do Trabalho para julgar os
bunal maior deste Pais, o Supremo Tribunal Federal. dissldios de natureza jurfdica, impondo limitações ao
a Deputado foi para a Secretaria-Geral da direito de greve no Brasil.
Presidência da República e a Deputada Zulaiê Cobra Manifesto minha profunda preocupação cor- "'s
o substituiu, apresentando um novo relatório, que rumos que a reforma do Judiciário tem ton ~ ::... ;;.
trouxe avanços nesse sentido. persistir essa linha que se desenvolve, lar haverá

a que temos observado nas seguidas votações uma grande movimentação no Pais pedindl. ..,ue essa
da Comissão que trata da reforma do Judiciário é que reforma não prossiga. Ontem, a OAB já se manifestou
o Governo articulou sua bancada e tem inserido no contra, e em breve se manifestará tambo"" contra a
texto do relatório que virá ao plenário da Casa AMB - Associação dos Magistrados Brasli1iros.
dispositivos extremamente danosos, deformadores Esses fatos impedirão o que todos queremos: ...
da atividade judicial no Brasil, rompendo com toda reforma do Judiciário brasileiro, a fim de que
uma história, toda uma tradição do Judiciário tenhamos a Justiça de que tantos necessitamos e
brasileiro. Refiro-me a expedientes como a súmula pela qual estamos lutando.
vinculante, que é a supressão do principio do juizo O Sr. Enio Bacci, § 212 du art. 18 de
natural, da possibilidade de o juiz construir a Regimento Interno, deixa a cadeira da
jurisprudência de baixo para cima, criando condiçOes Presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
para que o Governo influencie o Supremo Tribunal Temer, Presidente.
Federal a avocar a si as grandes questões, impondo
uma camisa-de-força aos juizes de primeira e
segunda instância. Acaba de aprovar também a
argoição de relevância e o incidente de
inconstitucionalidade - ressurreição da avocatória do
pacote de abril de 1997 -, que ê a possibilidade de o
Supremo, por provocação de entes estatais, avocar a
si um processo da primeira ou da segunda instância e
estabelecer uma vinculação a partir dessa decisão.

Não é essa a Justiça que estamos lutando para
reformar ou não é esse o resultado que queremos
construir.

a Governo não pode, a partir de interesses
econômicos e polfticos, moldar a reforma do
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Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odllio Balbinotti PSOB
Osmar Serraglio PMDB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 26

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Sj:lrafim Venzon PDT
Presentes de Santa Catarina: 9

PSDB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSOB
PSDB
PMOB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL

Zulaiê Cobra

Barbosa Neto
Euler Morais
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Lúcia Vênia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Prêsentes déGoiás: 11

PUPST/PSL

RIO GRANDE DO SUL

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMDB
PMDB
POT
PT
PPB
PMDB
PT
PMOB
PSDB
PMOB
PMOB
PL

Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darclsio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa

PSOB
PSOB
PSOB
PPB
PT
PSOB
PMDB

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

PFLAffonso Camargo
Airton Roveda PFL
Alex Canziani
Basilio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Or. Rosinha
FlávioAms
Gustavo Fruet
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Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 24

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 325 Srs.
Deputados.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'- a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma
vez que V. Ex· anunciou o início da Ordem do Dia,
pergunto se é possível solicitar o encerramento dos
trabalhos nas Comissões que insistem em dar
continuidade às suas reuniões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - As
Comissões deverão paralisar seus trabalhos. A
Secretaria da Mesa comunicará a solicitação às
Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. JOSÉ GENOrNO (PT - SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs.
Deputados, em nome da bancada do Partido dos
Trabalhadores, nesta tarde faço Comunicação de
Liderança sobre tema importante: a reforma do Poder
Judiciário. Faço esta comunicação diretamente a V.
Ex'-, Sr. Presidente, pelo empenho e interesse em
colocar a reforma do Poder Judiciário na pauta da
Câmara dos Deputados como prioridade para este
ano.

A bancada do PT sempre lutou pela reforma do
Poder Judiciário. Há duas emendas constitucionais
de Deputados do Partido dos Trabalhadores. Sempre
apresentamos propostas e substitutivos. Fizemos
críticas ao substitutivo Aloysio Nunes Ferreira
porque, no nosso entendimento, ele promovia
reforma centralizadora do Poder Judiciário,
aumentando os poderes do Supremo Tribunal Fed
era', eliminando o caráter democrático do Poder
Judiciário com a súmula vinculante e com o incidente
de inconstitucionalidade. Apresenb mos a proposta
de Conselho Nacional de Justiça, que exerceria o
controle público e a democratização das instituições

do Poder Judiciário. Quando o Deputado Aloysio
Nunes Ferreira foi para o Governo, a Deputada Zulaiê
Cobra assumiu a Relatoria e apresentou substitutivo
que era a base inicial para negociação.

A bancada do Partido dos Trabalhadores,
coordenada pelo Deputado Marcelo Déda e com a
participação dos Deputados José Dirceu, Antonio
Carlos Biscaia e Nelson Pellegrino, apresentou voto
de apoio ao substitutivo da Deputada Zulaiê Cobra
Ribeiro, ressalvados os destaques e as emendas.
Entretanto, na discussão dos destaques e das
emendas, a reforma do Poder Judiciário está
tomando um rumo que fez com que a bancada do
Partido dos Trabalhadores - quero comunicar à Casa
e à Comissão - não empreste mais sua solidariedade
e compromisso para com a tramitação dessa reforma.

Não houve negociação na Comissão Especial.
A base do Governo aplicou, com seus destaques e
emendas, a tática do rolo compressor. As propostas
da Oposição e de setores descontentes da base do
Governo não foram objeto de negociação na
Comissão Especial. Aprovaram a súmula vinculante e
a avocatória; ontem derrotaram a proposta de
federalizar crimes contra os direitos humanos;
aprovaram uma emenda constitucional na emenda
que fortalece a Justiça Militar dos Estados, e o rumo
da discussão sobre o Conselho Nacional de Justiça
não é no sentido da democratização do Poder
Judiciário.

Nos termos em que se encontra a proposta na
Comissão Especial, a bancada do Partido dos
Trabalhadores não está à vontade para discutir e
agilizar a tramitação dessa importante reforma
institucional. Expressamos nossa solidariedade à
Ordem dos Advogados do Brasil por sua posição, por
meio do seu Presidente Reginaldo de Castro.

Sr. Presidente, estou me dirigindo a V. Ex"- como
jurista e interessado nessa reforma. V. Ex·, como
Presidente da Câmara, terá que buscar o diálogo não
só com os partidos, mas com os integrantes do Poder
Judiciário e da OAB, para que possamos criar, em
torno dessa reforma constitucional, entendimento e
consenso. No rumo que toma a Comissão Especial,
poderemos ter um impasse e a inviabilização da
reforma do Poder Judiciário quando da sua
tramitação no plenário da Câmara dos Deputados.

Temos o dever de fazer este comunicado
porque sempre estivemos solidários com V. ExA, pelo
interesse e empenho nesta reforma, com a Relatora,
Deputada Zulaiê Cobra, e com vários Deputados
desta Casa. O PT sempre apresentou suas propostas
entendendo que é necessário um fórum de
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negociação para que esta reforma não seja do que demonstram com assunto que diz respeito,
Governo nem da Oposição, mas do PaIs, uma acima de tudo, aos partidos.
reforma da instituição Câmara dos Deputados e Temos, nesta Casa, nada menos do que 180
Congresso Nacional. projetos tratando da legislação eleitoral e partidária.

Por isso, nesta Comunicação de Liderança, Contamos com inúmeros especialistas sobre o
quero deixar claro que, nos termos das emendas assunto em todos os partidos: temos os Deputados
aprovadas no relatório, a bancada do Partido dos João Paulo, do PT; Ney Lopes, do PFl:; Ibrahim
Trabalhadores, por sua representação na Comissão Abi-Ackel, do PPB; Bonifácio de Andrada, do PSDB,
Especial, estabelece daqui para a frente uma linha de e João Almeida, também do PSDB.
enfrentamento, de desinteresse, até de obstrução Sr. Presidente,. matéria dessa natureza exi.ge a
dos trabalhos daquela Comissão. Ela deveria ter sido participação e o concurso de grandes especialistas
palco de negociação e de entendimento, e o que está de todos os p,firtidos com os quais contamos nesta
sendo aprovado, Sr. Presidente, poderá inviabilizar, Casa. O mais recomendável seria não votarmos a
como em outras ocasiões, reforma tão urgente e tão toque de caixa matéria originária do Senado. Por
necessária como a do Poder Judiciário. Não mais perfeita que possa ser, ela não pode deixar de
queremos uma reforma governista, uma reforma merecer o crivo desta Casa.
antidemocrática; queremos uma reforma Nossa recomendáçao é que uma Comissão Es-
democrática, que tenha durabilidade neste pecial possa examinar não apenas os 180 projetos
importante Poder da nossa República. existentes na Casa, mas aqueles que tê~origem no

A bancada do PT está disposta, antes de o Senado, para que a reforma polltica"não seja produto
projeto chegar à Câmara, a voltar às negociações do interesse qe uma facção e apenas a conseqüência
para discutir mudanças diante das decisões que do objetivo de um partido polltico, mas seja resultado
estão sendo tomadas pela Comissão Especial da da participaçao pluralista, dos interesses de todas as
Reforma do Poder Judiciário. correntes pollticas com assento na Câmara dos

Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputados, que podem, dessa form~' representar a
adversidade de uma situação polltica e eleitoral muito

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Gostaria diversificada em todo o Pâ'ls. Naturalmente, nao há
de dizer ao nobre Llder José Genolno e ao Plenário nenhuma justificativa para pressa, já que a lei só
que, tal como anunciei ontem, tomamos a entraria em vigor no ano 2002.
deliberação de fixar o prazo de até o final da semana Por essa razão, penso que V. ExA e os LIderes
que vem para o término dos trabalhos da Comissao
que examina a reforma do Poder Judiciário. A partir agiram com bom senso e maturidade ao retirar, de
de então, esta Presidência está disposta a reunir os ofIcio, a matéria de pauta para que o Colégio de
Srs. LIderes na sala da Presidência a fim de tentar LIderes e a Casa possam examiná-Ia com mais
uma composição antes de trazê-Ia ao Plenário. profundidade.

Muito obrigado.
Faremos isso, mas traremos a reforma para o

plenário, que é foro amplo para discussão desta O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
matéria, ainda no final deste mês ou inIcio do mês de passar à apreciação da matéria que está sobre a

mesa e da constante da Ordem do Dia.
dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a retirados, de ofIcio, pela Presidência os dois

palavra pela Liderança do Bloco Parlamentar requerimentos de urgência constantes da pauta de
.PSB/PCdoB, para uma comunicaçao. hoje. Trata-se de urgência para o Projeto de Lei n°

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB 1.288/99 e para o Projeto de Lei nO 1.562/99.
a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Como Llder. Sem revisão do orador.) - Sr. -1-
Presidente, fui informado por V. Ex., e recebi a PROJETO DE LEI N° 4.811-B, de 1998
confirmação do Llder Inocêncio Oliveira, de que o (Do Poder Executivo)
projeto originário do Senado que impõe a proibição, o Continuação da discussão, em turno
fim da coligação nas eleições proporcionais será único, do Projeto de Lei nO 4.811-A, del·199B,
retirado de pauta da tarde de hoje. Cumprimento V. que disciplina o regime de emprego públiCo do
ExA e o Llder Inocêncio Oliveira pela sensibilidade pessoal da Administraçl30 Federal direta,
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autárquica e fundacional; tendo pareceres O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisão
da Comissão de Trabalho, de Administração do orador. ) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".
e Serviço Público pela aprovação deste, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
com substitutivo, das emendas de nOs 1/98, vota o PPB?
2/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98, 7/98, 8/98, 9/98, O SR.. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
15/98, 16/98 17/98, 20/98, 22/98, 23/98, Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB vota
2/99, 3/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 9/99, "sim".
apresentadas na Comissão; e pela rejeição Como vota o PT?
das emendas de nOs 10/98, 11/98, 12/98, O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
13/98, 14/98, 18/98, 19/98, 21/98, 24/98, revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma série de
25/98, 1/99, 4/99, 10/99 e 11/99, Deputados inscritos para discutir esta matéria. Na
apresentadas na Comissão, contra o voto realidade, vários Parlamentares poderiam ter iniciado
do Deputado Vivaldo Barbosa, com essa discussão se, às 16h, tivéssemos iniciado a
complementação de voto do Relator (Rela- Ordem do Dia.
tor: Sr. Jovair Arantes); e do Relator De repente, frustra-se o debate à luz dessa
designado pela Mesa em substituição à vontade, dessa necessidade de votar, quando
Comissão de Constituição e Justiça e de poderlamos estar discutindo a matéria há muito
Redação, pela constitucionalidade, tempo.
juridicidade e boa técnica legislativa, deste e Então, achamos inoportuno esse requerimento
das emendas nOs 1/98 a 25/98 e 1/99 a para encerrara discussão. I: importante travar o de-
11/99 e do Substitutivo .da Comissão de bate, seguindo-se a lista de oradores. Após isso,
Trabalho, de Administração e Serviço partirlamos para o encaminhamento.
Público, com emenda e subemenda (Rela- Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores
tor: Sr. Paulo Magalhães). vota contra o encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a O SR~ PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
mesa requerimento do seguinte teor: . vota o PMDB?

Excelentrssimo Senhor Presidente da Cêmara O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
dos Deputados: revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr.

Requeremos, nos· termos regimentais, o Presidente.
encerramento da discussão.do Projeto de Lei nll. O SR.' PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
4.811-B/98, do Poder Executivo. vota o PSDB?

Sala das Sessões,· de'novembro de 1999. - O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem
Arnaldo Madeira, Llder do Governo .... Roberto Jeffer- revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr.
son', L1der do PTB - Nelson Proença, Vice-L1der do Presidente.
PMDB - Saulo Pedrosa, Vice-L1der do PSDB - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Odelmo Leão, L1der do PPB. vota o PFL?

O SR. PRESIDENTE' (Michel Temer) - Em . O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
votação o Requerimento. Como votam os Srs. revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr. Presidente,
LIderes? sobretudo porque a matéria foi exaustivamente

Como vota o PPS? discutida na sessão de ontem à tarde, quando
O SR. AYRTON XER~Z (PPS' - RJ. Sem falaram 'todos aqueles que se inscreveram para

revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PPS vota discuti-Ia. Como. essa matéria 'já foi colocada em
"sim". pauta; o PFL acha que ela está suficientemente

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer).;.. Como instrulda para ser votada.
vota o BlocoPSB/PCdoB?ÜPFL vota "sim".

O SR. ALDO REBELO (BlocoIPCdoB·L..SP.:O~SR.·PRESIDENTE (Michel Temer) - O que
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente; votamos .recomenda a Liderança do Govemo?
contra.··O ~R. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo

O SR. PRESIDENTE (Michel' Temer)·...:·Vota .Sem' revisão do orador.) - A Liderança do Governo
"não". 'recomenda também o voto "sim".

Como vota o PDT? (Pausa.) '0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
Como vota o PTB? :votação o requerrmento.
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Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) :... Está

encerrada a discussão. .
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr..Presidente,

peço a palavra pela ordem. . .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra. '
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
entreguei à Mesa requerimento com pedido de
inversão de pauta. Eu havia conversadóeqm. a
Secretaria da Mesa sobre a importância ea
necessidade da inversão de pauta" mesmo
reconhecendo que essa inversão também 'se
relacionava com projetos que estão no regime de
urgência e, portanto, com preferência. .

Avaliamos que essa preferência· _. inclusivéé
prática que já foi adotada nesta Casa - podia sertru~
de acerto poHtico entre todas as Lideranças; portanto,
com a concordência, dos partidos.'" t: impOrtanfe
reafirmarmos esse nlvel de compromisso partidário,
esse acordo polftico, até porque a. proposta de
emenda à Constituição que trata da sliOde é consen
sual e de suma importancia. Acredito que a inverdo
teria o apoio, o aval, de todos os ·partidos. Assim,
farlamos a votação dessa PEC, que é consensual,
passando para as votações das urgências que nl,o
têm tanto consenso.

O SR. PRESIDENTE (Mict)el Temer) "
Deputado, V. Ex- disse bem: regimentalmente, nlo
seria posslve!. Se houvesse acordo entre os Lrderes,
é claro que autorizarlamos a inverslo. Ademais,
neste momento, já começamos a votação.

O SR. ARNALDO FARtA DE SÃ -, Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ex
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PJ:»B - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, daqui a
pouco destaque de minha autoria será votado na
Comissão da Reforma do Judiciário. Se eu ,nlo
estiver lá, o destaque estará prejudicado. Se nlo
estiver aqui, deixo de participar da discusslo.
Portanto, solicito a V. ExA que determine o
encerramento dos trabalhos nas ComissOes e o r&

tomo após o término da Ordem do Dia. Quero a
garantia da Mesa de que, se algum destaque meu for
apresentado lá, quando já iniciada a Ordem do Dia
aqui, terei o direito de discutir esse destaque na
Comissão de Reforma ,do Judiciário.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Deputado, a Secretaria da Mesa providenciará o
encerramento dos trabalhos da Comissao.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa as seguintes Emendas de Plenário:

-NA1-
(Plenário)

, PR~ETODE LEI NA 4.811, DE 1998

Disciplina o regime do emprego
pl1bllco do pessoal da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional.

EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se ao rol previsto no art. 111 do
Projeto de Lei os servidores ocupantes de cargos
pObticosde provimento efetivo da carreira de
Sanitarista, da carreira de especialista do Banco Cen
trai do Brasil e da carreira de Oficial de Chancelaria,
os seguintes servidores:

1- médicos sanitaristas;
11 - médicos veterinários;
IJI - engenheiros agrônomos;
IV - engenheiros civis;
V - farmacêuticos e bioqulmicos;
VI - qulmicos;
VII - biólogos;
VIJI - analistas;
IX - inspetores e agentes executivos

, de comissão de valores mobiliários;
X - analistas e agentes executivos da

superintendência de seguros privados;
XI - oficial de chancelaria.

Justificação

Embora se deva reconhecer o louvável esforço
do relator da proposta emendada junto à Comissão
de Trabalho, no sentido de conferir ao rol de
categorias -exclusivas de Estado" um alcance mais
coerente com os propósitos e as caracterlsticas do
PQder. Público, o segmento da saúde pública
infelizmente restou esquecido em sua peça

.alternativa. Isso não poderia ter acontecido. Nesse
. sentido, de nada serve o argumento dos que,
mantendo uma visão obtusa do tema, pretendem
encontrar profissionais que desempenham no setor
privado atividades similares aos servidores

,empenhados no campo da saúde pública.
A afirmação se justifica porque nao só as

técnicas empregadas servem para distinguir o público
e o privado. Também a discrepência de propósitos se
presta a essa finalidade. Não se pode confundir a
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ação de um médico de hospital privado ou em um
consultório por ele mantido com o mister dos
profissionais voltados à profilaxia e à medicina
preventiva no âmbito da administração pública.

O exemplo clássico e histórico sempre deve ser
invocado. Talvez tivesse sido dizimada a população
da cidade do Rio de Janeiro se às atividades do Dr:
Osvaldo Cruz não tivesse sido atribuído um rol de
prerrogativas absolutamente exclusivas de Estado.
Se o nosso grande infectologista não contasse com o
aparato coercitivo mantido pela administração
pública, não teriam sido suficientes as heróicas e
inigualáveis qualidades pessoais que o tomaram um
dos maiores nomes do nosso passado.

São situações dramáticas como essa que,
espera-se, ajudem os nobres Pares a entender a
urgente e inadiável necessidade de incorporar ao
brilhante substitutivo da Comissão de Trabalho a
emenda aqui justificada.

Outrossim, a emenda também contempla os
especialistas do Banco Central do Brasil, nas
atividades exercidas de formulação, execução e
acompanhamento da política monetária; controle das
operações de crédito em todas as suas formas;
formulação, execução e acompanhamento da política
cambial e de relações financeiras com o exterior,
organização, disciplinamento e fiscalização do
Sistema Financeiro Nacional e ordenamento do
mercado financeiro; emissão de papel-moeda e de
moeda metálica e execução dos serviços do meio
circulante. São atribuições exclusivas de Estado
contempladas nos arts. 21, VIII e art. 192 da
Constituição Federal. São indelegáveis e não têm
similaridade com quaisquer outras desenvolvidas
pelos demais entes, sejam públicos ou privados.

E, se ao Banco Central estão reservadas
incumbências exclusivas de Estado, por conclusão
óbvia, seus servidores devem estar incluídos nas
Carreiras Exclusivas de Estado.

Os servidores que integram as "carreiras
exclusivas de Estado", para o exercício de suas altas
responsabilidades, são expostos a pressões de toda
natureza, já que contrariam interesses alheios, e
mesmo contrários aos do Estado e lidam com
informações privilegiadas e protegidas pelo sigilo le
gaI. Por isso, os servidores do Banco Central
precisam, no exercício de suas atividades, de
salvaguardas, frente às pressões de interesses
poderosos, eventualmente contrariados.

Para evitar a fragilização e a p..:rda de isenção,·
os servidores devem ser recrutados por critérios mais
rigorosos de seleção, sempre baseados nos

princípios de impessoalidade e continuidade do
serviço público.

Tais servidores devem estar protegidos por
regras específicas de ascensão e de remuneração,
capazes de proporcionar a adequada estabilidade
funcional, indispensável ao aprimoramento e
qualidade dos serviços executados.

E, acima de tudo, os servidores integrantes
dessas carreiras devem se submeter a regras
especiais para efeito de demissão por insuficiência de
desempenho, sob pena de estarem irremediavelmente
vulneráveis a interesses menores. Tais servidores
devem continuar sob a égide da Lei n1l 8.112, de 1990,
com a possibilidade de demissão apenas por
processo administrativo, e não por simples avaliação
de desempenho.

Conclui-se, assim, que os servidores do Banco
Central, por exercerem atribuições rigorosamente
indelegáveis e extremamente sensíveis em face da
afirmação da soberania nacional, devem estar
relacionados no elenco das carreiras exclusivas de
Estado.

Neste caso, também estão incluídos, na
emenda, os oficiais de chancelaria, por tratar-se de
carreira de nível superior, cujos membros são sujeitos
a regime jurídico especial, que lhes acarreta
obrigações e deveres superiores àqueles exigidos
dos demais servidores, e cujo exercício exige alta
qualificação profissional, domínio de línguas
estrangeiras e formação específica para o exercício
de representação diplomática, ministrada pelo
Instituto Rio Branco e pela Enap.

Não se pode conceber que sejam contemplados
os Diplomatas sem que igualmente o sejam os
Oficiais de Chancelaria, carreira do Serviço Exterior
Brasileiro que, pelas suas atribuições, compartilha
com os Diplomatas, em caráter supletivo, a
representação da soberania brasileira no exterior, com
alto grau de responsabilidade pela administração con
sular, dentre outras atribuições de relevância.

A Carreira Oficial de Chancelaria, atualmente
regida pela Lei nll 8.829/93, por integrar o Serviço Ex
terior Brasileiro, demanda a mesma proteção
conferida aos Diplomatas, com os quais os Oficiais de
Chancelaria atuam conjuntamente, quer na
Secretaria de Estado, quer nas Missões Diplomáticas
e Repartições Consulares, atendendo a uma
população estimada em 1,5 milhão de nacionais
brasileiros residentes no exterior, aos quais se somam
cerca de 3,5 milhões que anualmente viajam para fora do
Brasil, administrando renda consular em tomo de 25
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milhões de dólares anuais, por meio do exerclcio de definidas nos art. 21, 184, 194, 205, 211,
atividades nas áreas consular e de imigração. 215, 216, 218, 225, 227, 230 e 231 da

Atuam igualmente os Oficiais de Chancelaria Constituição Federal.
nas áreas de comunicações e informações sigilosas Justificação
(segredos de Estado - estratégica para o Pais), cul-
tural, comercial, administrativa, orçamentária, Visa a presente emenda delimitar a aplicação
financeira, polltica e informática. A estes aspectos, do regime jurldico celetista, vedando a sua aplicação
acrescente-se o fato de que mais de cem Oficiais de aos servidores responsáveis pelo exerclcio das
Chancelaria portam tltulos de Vice-Cônsules, cinco atividades típicas de Estado, ou seja, aquelas que
dos quais como titulares de Vice-Consulados, e todos compete ao Estado exercer, independentemente de
devidamente acreditados como agentes do Governo ser ou não atribuição exclusiva do Estado.
brasileiro junto aos governos elou organismos Impõe-se evitar que atividades como as
internacionais sob a égide da Convenção de Viena tarefas dos órgãos reguladores nas áreas de
sobre Relações Diplomáticas e Consulares. energia, transportes e comunicações sejam

A relevância dos Oficiais de Chancelaria para o exercidas por servidores celetistas. Da mesma
exercício da soberania brasileira é demonstrada pela forma, as atividades de estatrstica, geografia e
multiplicidade de tarefas a eles destinadas no âmbito de cartografia, de classificação indicativa de diversões
nossas RepresentaçOes Diplomáticas, e cujo exerclcio públicas, defesa civil, gerenciamento de recursos
é incompatrvel com a relação trabalhista e com a inexis- hldricos, exploração de serviços e instalações
tência de garantias especiais no exerclcio do cargo. nucleares, desapropriação de terras por interesse

A luz do que precede, e cônscio da importância social, seguridade social - saúde, previdência e
da inclusão dos Oficiais de Chancelaria como carreira assistência, educação, proteção ao patrimônio
típica de Estado, amplamente respaldada pela histórico, cultural, artístico e documental,
especificidade de suas atribuições, o que certamente desenvolvimento cientifico, pesquisa e capacitação
engrandece e fortalece ainda mais o Serviço Exterior tecnológicas, proteção do meio ambiente, proteção à
Brasileiro e a instituição como um todo, é que infência, à adolescência e ao idoso, a proteção aos
encaminho a presente emenda. índios, a cargo da União, devem ser exercidas por

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1999. - servidores protegidos pela relação estatutária, à
Deputado Antônio Carlos Konder Reis, PFL - medida que nessas atividades é que se verifica a maior
Inocêncio Oliveira, L1der do PFL. pressão oriunda dos interesses do fisiologismo e do

clientelismo, uma vez que são serviços públicos
- NIl. 2 - essenciais oferecidos pelo Estado à Sociedade.

(Plenário)
Dessa forma, restariam sujeitos ao regime celetista

PROJETO DE LEI NIl. 4.811, DE 1998 apenas aqueles servidores cujas atividades não integram
esses conjuntos de atribuições, ou seja, exercem as

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO atividades materiais subalternas - apoio operacional,
DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO serviços auxiliares - os quais, em grande medida, já são
hoje passíveis de terceirização.

Dê-se, à allnea a do inciso I do § 211 do art. 111
, a Com isso, estaremos protegendo o servidor que

seguinte redação: necessita dessa proteção, delimitando o alcance de cada
Art. 1l!.. regime - celetista ou estatutário - seguindo o critério do
§ 21l. E: vedado: interesse público, sem a preocupação imediatista que
I - submeter ao regime de que trata orienta idéia de reduzir os gastos públicos por meio da

esta lei: contratação de servidores celetistas.
a) servidores que, em decorrência das Sala das Sessões, Deputado Paulo Rocha, VIC&lIcler

suas atribuições desenvolvam atividades do PT - Deputado Paulo Paim, PT - RS - Luiza Enmdina,
exclusivas de Estado, nos termos das leis \fIce.LkIer do Bb::x:> Parlamentar PS8IPCdoB - Ivan Paixão,
mencionadas no art. 247 da Constituição PPS - Dept.Itl:Do José Genoíno, L1der do PT - DepuIado
Federal, ou cujas atribuições envolvam o Avenzoar Arruda, PT - PB - Deputado Pedro Celso, PT -
exercício de atividades trpicas de Estado, DF - DepuIa:Io Jair MeneguelI~ PT - SP - Deputado José
assim consideradas aquelas que estejam Pinentel, Vice-L1der, PT - CE - Deputado Dr. Hélio,
incluídas entre as competências da União Vice-L1der do PDT.
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- N1l3
(Plenário)

PROJETO DE LEI NIl4.811, DE 1998

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Inclua-se, no art. 311 do Substitutivo da CTASP, o
seguinte parágrafo:

"Art. 32 .

§ ...... O emprego objeto da redução
prevista no inciso 111 deste artigo será
considerado extinto, vedada a criação de
cargo, emprego ou função com
atribuições iguais ou assemelhadas pelo
prazo de 4 anos, ou a contratação de
pessoas flsicas ou jurldicas prestadoras
de serviço para o exerclcio das mesmas
atividades."

Justificação

A demissão de servidores por excesso de
despesa precisa ser regulamentada com muita
cautela. Ressalte-se que, para evitar desvios, a
Emenda Constitucional nll 19/98 previu que o
servidor estável demitido teria o seu cargo extinto,
vedada a criação de cargo ou emprego com
atribuições iguais ou assemelhadas por: prazo de
4 anos. Ora, é preciso que também em relação a
empregos públicos se assegure regra que impeça
favorecimentos ou punições indevidas, a pretexto
da redução de despesas. Esta regra há de ser a
mesma prevista no § 611 do art. 169 da CF, ou seja,
desligado o servidor, deve-se considerar o
emprego extinto e vedar a criação de novo
emprego para a mesma atribuição pelo prazo de 4
anos, evitando-se assim o mau uso dessa forma
de demissão.

Sala das Sessões, Deputado Paulo
Rocha, Vice-L1der do PT - Deputada Luiza
Erundina, Vice-L1der do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Deputado Ivan Paixão, PPS 
Deputado José Genoino, L1der do PT 
Deputado Avenzoar Arruda, PT - PB 
Deputado Pedro Celso, PT - DF - Deputado
Jair Menegelli, PT - SP - Deputado José
Pimentel, PT - CE - Deputado Dr. Hélio,
Vice-LIder do PDT.

- N1l4
(Plenário)

PROJETO DE LEI NIl4.811, DE 1998

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Inclua-se, no art. 311 do Substitutivo da CTASP,
os seguinte parágrafos:

Art. 311 .

§ 111 O empregado público admitido por
concurso público e dispensado por
necessidade de redução do quadro de
pessoal por excesso de despesa poderá,
sem prejulzo das parcelas indenizatórias e
demais direitos decorrentes da rescisão do
contrato de trabalho, em caso de
necessidade da Administração, ser
reintegrado no serviço público, pelo prazo
de 5 anos a contar do desligamento, com
preferência sobre quaisquer outras
contratações para emprego de atribuições
iguais ou assemelhadas.

§ 211. Não se aplica o disposto no
parágrafo anterior ao servidor desligado em
conseqüência da adesão a programa de
desligamento voluntário ou incentivado."

Justificação

Uma vez operada a demissão do servidor
ocupante de emprego público, concursado, por
necessidade de redução de despesa, é licito que se
assegure a esse servidor preferência em caso de
necessidade de contratação de pessoal, para a
mesma função, em prazo de até 5 anos. Ressalte-se
que, para a evitar desvios, a Emenda Constitucional
nl1 19/98 previu que o servidor estável demitido teria o
seu cargo extinto, vedada a criação de cargo ou
emprego com atribuições iguais ou assemelhadas
por prazo de 4 anos. Ora, é preciso que também em
relação a empregos públicos se assegure regra que
impeça favorecimentos ou punições indevidas, a
pretexto da redução de despesas.

Sala das 8essões, - Deputado José Genoino,
Uderdo PT- Deputado Paulo Rocha, Vice-Uderdo PT
Luiza Erundida, Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Deputado Avenzoar Arruda, PT - PB 
Deputado Jair Meneguelli, PT - SP - Deputado Dr.
Hélio, Vice-Lrder do PDT - Deputado Paulo Paim, PT 
RS -Ivan Paixão, PPS - Deputado Pedro Celso, PT 
DF - Deputado José Pimentel, Vice-Llder PT - CE.
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-NIl5
(Plenário)

PROJETO DE LEI NIl4.811, DE 1998

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO DE TRABALHO

DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Dê-se, aos incisos 111 e IV do art. 311 do
Substitutivo da CTASP, a seguinte redação:

"Art. 311 .

11I - necessidade de redução de
quadro de pessoal, por excesso de
despesa, nos termos da lei complementar a
que se refere o art. 169 da Constituição, e
observado, no que couber, o disposto na Lei
nll 9.801, de 14 de junho de 1999.

IV - insuficiência de desempenho,
observado o disposto na lei complementar
de que trata o art. 41, § 12, inciso 11I da
Constituição FederaL"

Justificação

Visa a presente emenda submeter o processo
de desligamento do servidor celetista por
insuficiência de desempenho e excesso de gastos
aos mesmos procedimentos e critérios adotados para
o servidor estável ou estatutário.

Isto porque, sendo causa desse desligamento
situação idêntica, não pode haver - sob pena de
afronta ao princfpio constitucional da isonomia.
tratamento diferente em razão, unicamente, do re
gime jurfdico do servidor ser ou não o estatutário.

A demissão por excesso de gastos, assim,
deverá observar, no que couber, o disposto na
recentemente aprovada Lei nll 9.801/99, que prevê
como requisitos para esta demissão, no caso do
servidor estável, a exigência de ato normativo prévio,
motivando a demissão e os critérios para tantos, em
cada órgão ou entidade, e como critérios gerais para
escolha dos demitidos a idade, a renda e o tempo de
serviço.

Ora, como o celetista precede, na demissão, o
servidor estável, mas, desde que concursado, tem
preferência a permanecer no serviço público após o
desligamento dos não-estáveis e não concursados e
ocupantes de cargos em comissão, é (feito que essa
demissão seja orientada, quando necessário, pelos
mesmos critérios impessoais, sob pen~ de instaurar-se
a possibilidade de demissão persecutória, o que é
inaceitável.

E, quanto à demissão por insuficiência de
desempenho, também não se justifica diferenciação
que torne mais fácil a demissão do servidor celetista,
posto que o que estará em discussão é o mesmo tipo
de comportamento frente aos interesses da
administração.

Em face dessa necessidade que responde à
questão maior que é proteger a sociedade, mais do
que ao servidor, a presente emenda merece ser
aprovada.

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno,
Lider do PT - Deputado Paulo Rocha, Vice-Lider do
PT - Deputado Paulo Paim, PT - RS - Deputada
Luiza Erundina, Vice-Lider do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Deputado Ivan Paixão, PPS 
Deputado Avenzoar Arruda, PT - PB - Deputado
Pedro Celso, PT- DF - Deputado Jair Meneguelli 
PT - SP - Deputado José Pimentel, PT - CE 
Deputado Dr. Hélio, Vice-Lider do PDT.

-Nll6
(Plenário)

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PL Nll 4.811198
(Do Sr. Fernando Coruja e outros)

Dê-se ao inciso IV do art. 311 do mencionado
substitutivo a seguinte redação:

"Art. 311 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - insuficiência de desempenho
apurada em· procedimento cujos termos e
critérios são definidos na lei complementar
que regulamenta o inCiso 11I do art. 41 da
Constituição Federal."

Justificação

Entendemos que a avaliação de desempenho
do servidor deve seguir os parãmetros estabelecidos
na legislação especffica. A nova redação do inciso 11I
do art. 41 da Constituição Federal estabelece que os
servidores estáveis somente poderão perder o cargo
por insuficiência de desempenho, assegurada ampla
defesa, consoante às normas especfficas
estabelecidas em lei complementar.

Vale lembrar que o Presidente da República já
encaminhou o texto de Projeto de Lei Complementar
de IJIl 248, de 1998, disciplinando a matéria,
recentemente aprovado pelo Plenário da Cãmara dos
Deputados.

Logo, não é razoável supor que as normas
sistematizadas de avaliação de desempenho que se
aplicam aos servidores estáveis não se aplicam aos
servidores que por conta da reintrodução do regime



PROJETO DE LEI NIl4.811-A, DE 1998
(Substitutivo)

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração fed
eral direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.

EMENDA DE PLENÁRIO

A alfnea a, constante do inciso I, § 2l!., conforme
art. 111 do substitutivo ao PL 4.811/98 adotado pela
CTASP passa a vigorar com a seguinte redàÇao:

"Art. 111 ..

§ 211 .

1- .
a) Servidor público ocupante de cargo

efetivo ou alocado aos órgãos
transformados em Agência Executiva ou
Organização Social e os demais que, em
virtude das atribuições de seu cargo efetivo,
desenvolvam atividades exclusivas de
Estado, nos termos das leis mencionadas
no art. 247 da Constituição Federal."

Justificação

O regime vinculante proposto pelo antigo art. 111

do projeto - RJU, a despeito do que expressa o Plano
Diretor de Reforma do Estado, abarcava num escopo
reduzido e inexpressivo a macro polftica inerente à
definição de atividades laborativas centradas nas
formulações do Estado.
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celetista na administração direta autárquica e As atividades exclusivas, respaldadas pelo
fundacional, deixam de ser estáveis. Como avaliar texto do parágrafo único do art. 247 da CF, são
diferentemente o desempenho de um e outro aquelas que envolvem o poder de Estado. São as
servidor, apenas pelo fato de um ser estável e outro atividades que garantem diretamente que as leis e as
não? Como supor que apenas um parágrafo de um polfticas sejam cumpridas e financiadas. Integram
determinado artigo pode encerrar os elementos este setor as forças armadas, a polícia, a agência
objetivos suficientes de avaliação de dado servidor? arrecadadora de impostos - as tradicionais funções

Assim, para conferir um pouco de lógica a este do Estado -, e também as agências reguladoras, as
quadro dantesco que se inaugurará na administração agências de financiamento, fomento e controle dos
pública federal, é imperioso que a aferição do serviços sociais e da seguridade social.
desempenho do servidor regido pelas normas Os serviços, falsamente denotados
trabalhistas leve em consideração o conjunto de não-exclusivos, são aqueles em que o Estado tem
normas de que trata a lei complementar que responsabilidade provedora, mas que, como não
regulamentará o inciso 111 do art. 41 da Carta Magna. envolvem o exercfcio do poder extroverso do Estado,

Sala das Sessões, 1.ll de setembro de 1999. - podem ser também o oferecido pelo setor privado e
Deputado Fernando Coruja, Vice-LIder do PDT - pelo setor público não-estatal. Este setor
Geraldo Magela, Vice-Llder do PT - Aldo Rebelo, compreende os serviços de educação, de saúde,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - culturais e de pesquisa cientffica.
Jandira Feghali, Vice-Llder do Bloco Parlamentar Independentemente de sua denominação incorreta
PSB/PCdoB. de não-exclusiva, configuram essas carreiras re-

_ Nl!. 7 _ gimes mistos de administração Estado-público. A
essa parte oficial fica embutida, por aspectos legais e
orgãnicos, vfnculo estatal, já que promovem e
elaboram políticas, muitas vezes restritas, de
Governo.

Nesse quadro, tanto atividades exclusivas como
serviços não exclusivos guardam em seus
parãmetros funcionais o contexto de produção das
atividades do Estado.

Uma estratégia essencial ao se reformar o
aparelho do Estado é reforçar o núcleo estratégico e
os serviços não-exclusivos - agentes responsáveis
pela implementação das demandas de guarda das
polfticas de Estado - e ocupá-los por servidores
públicos competentes, treinados ou reciclados. Por
servidores que estejam identificados como ethos do
serviço público, entendido como o dever de servir ao
cidadão. Nestas áreas, a carreira e a estabilidade
devem ser asseguradas por lei, embora os termos
carreira e estabilidade devem ser entendidos de
modo mais f1exfvel, se comparados com os
correspondentes que existiam na tradicional
administração burocrática.

No caso especffico das atividades exclusivas e
dos serviços não exclusivos, mesmo a administração
podendo ser descentralizada, necessitasse
configuração de caráter mantenedor de prerrogativas
funcionais, quais sejam mecanismos de atuação
laboral que tomem o servidor um agente
comprometido com as normas de limitantes das
funções do Estado e contrárias a qualquer tipo de
proposta atentatórias às suas funções.



Justificação

Com a promulgação da Reforma Administrativa,
foi aberto caminho para a modernização de
estruturas de órgãos do Estado.

A Marinha já vinha há alguns anos aplicando
uma reforma de gerenciamento diferenciado para
algumas de suas Organizações responsáveis pela
prestação de serviços às instituições navais,
mediante contrato de gestão, com fixação de metas e
com uma relativa autonomia gerencial.

Com base na experiência acumulada pela
Marinha, o Poder Executivo encaminhou ao
Congresso Nacional proposição já transformada em
Lei nO 9.742, de 1° de dezembro de 1998, dispondo
sobre a autonomia. de gestão das Organizações
Militares Prestadoras de Serviço da Marinha.

A autonomia propugnada no mencionado di
ploma legal deverá ser aplicada nas áreas industriais,
de apoio de base e de pesquisa, dentre outras.

O Projeto de Lei nO 4.811/98, que disciplina o re
gime de emprego público, deixou de particularizar as
características especiais da mão-de-obra que venha
a ser contratada pelas Organizações sujeitas a
Contrato de Gestão.

Assim, é sugerido um parágrafo único ao art. 3°
estabelecendo que a mão-de-obra contratada com
base no contrato de gestão de que trata o § 8° do art.
37 da Constituição Federal não está sujeita as regras
estabelecidas no caput do art. 3°.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1999.

-NQ 9-

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se parágrafo único ao art. 3E do
Substitutivo do Projeto de Lei nll 4.811, de 1998, com
a seguinte redação;

"Art. 32 ..

1- ..
11- ..
111- ..
IV- ..

Parágrafo único. Excluem-se da
obrigatoriedade dos procedimentos previstos np ca
put as contratações de pessoal decorrentes da
autonomia de gestão áe que trata o parágrafo 8°, do
art. 37, da Constituição Federal.
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A questão da propriedade é essencial. No Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB
núcleo estratégico, nas atividades exclusivas e nos - Nelson Proença, Vice-Líder do PMDB - Saulo
serviços não exclusivos, a propriedade será, por Pedrosa, Vice-Llder do PSDB - Caio Riela,
definição, estatal, mesmo oferendo, no último caso, Vice-Líder do PTB.
permissões administrativas publicizadas.

Duas principais instituições serão usadas para
implementar esta reforma: no dominio das atividades
exclusivas, a idéia é criar Agências Executivas, e no
das atividades não-exclusivas, como Organizações
Sociais. Ambas necessitam de instrumentos
compartilhadores com as políticas do Estado.

Por fim, procuramos suprimir a hipótese de que
esses agentes de estudo e implementação do modelo
de Estado com planejamento estratégico façam
vínculo à CLT, no que tange o presente projeto.

Posto isso, oferecemos a presente emenda
que, além de reposicionar as carreiras notadamente
de Estado, antes excluídas do texto inicial, concede
aos servidores dos futuros órgãos de Estado
conferidos como Organização Social e Agência
Executiva receituário abrigado no que expressa o
parágrafo único do art. 247 da CF.

Sala das Sessões, - Deputado Eduardo Cam
pos, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
PE - Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM 
Deputado Pedro Eugênio, PSB - PE - Geraldo
Magela, Vice-Llder do PT - Luiza Erundina,
Vice-Líder do Bloco I Parlamentar PSB/PCdoB 
Pompeo de Mattos, Vice-Lider do PDT - Dr. Hélio,
Vice-Líder do PDT - Aldo Rebelo, Llder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Regis Cavalcanti,
Vice-Llder do PPS.

-NQ 8

EMENDA DE PLENÁRIO
AO PL NQ 4.811-A/98, DO PODER EXECUTIVO

Acrescente-se parágrafo único ao art. 3° do
Substitutivo do Projeto de Lei nU. 4.811, de 1998, com
a seguinte redação.

"Art. 32 .

1- .
11- .
111- ..
IV - ; .

Parágrafo único. Excluem-se da
obrigatoriedade dos procedimentos previstos no ca
put do art. 3° as contratações de pessoal decorrentes
da autonomia de gestão de que trata o § 8° do art. 37,
da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1999. 
Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Inocêncio
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Justificação

Com a promulgação da Reforma Administrativa,
foi aberto caminho para a modernização de
estruturas de órgãos do Estado.

A Marinha já vinha há alguns anos aplicando
uma forma de gerenciamento diferenciado para
algumas de suas Organizações responsáveis pela
prestação de serviços às instituições navais,
mediante contrato de gestão, com fixação de metas e
com uma relativa autonomia gerencial.

Com base na experiência acumulada pela
Marinha, o Poder Executivo encaminhou ao
Congresso Nacional Proposição já transformada na
Lei nll 9.724, de 1° de dezembro de 1998, dispondo
sobre a autonomia de gestão das Organizações
Militares Prestadoras de Serviço da Marinha.

A autonomia propugnada no mencionado di
ploma legal deverá ser aplicada nas áreas industriais,
de apoio de base e de pesquisa, dentre outras.

O presente Projeto de Lei nO 4.811, de 1998,
que disciplina o regime de emprego público, deixou
de particularizar as caracterlsticas especiais da
mão-de-obra que venha a ser contratada pelas
Organizações sujeitas a Contrato de Ç3estão.

Assim, é sugerido um parágrafo único ao art. 3E
estabelecendo que a mão-de-obra contratada com
base no contrato de gestão de que trata o § 8° do art.
37 da Constituição Federal não está sujeita às regras
estabelecidas no caput do art. 3°. - José Pimentel,
Vice-LIder do PT - Aldo Rebelo, Llder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Airton Xerêz, PPS 
Caio Riela, Vice-Llder do PTB - Dr. Hélio, Vice-Llder
do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer às emendas, em substituição à
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, concedo' a palavra ao Sr. Deputado Jovair
Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, foram apresentadas algumas emendas
de Plenário, sendo rejeitada a de nll 1.

A maior parte das emendas versa sobre
estoque de cargos de servidores públicos. Não é o
caso do Projeto de Lei nll 4.811, de 1998, que versa
exclusivamente sobre o futuro dos servidores, ou
seja, daqui para a frente. O que versa sobre estoque,
sobre cargos, especificamente, é o de nll 246, já
aprovado e relatado pelo Deputado Luciano Castro. '
Portanto, as Emendas nll' 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 foram
rejeitadas por versar sobre o mesmo fato.

Acatamos a Emenda nll 8, que acrescenta
parágrafo único ao art. 3'l do Substitutivo do Projeto
de Lei nll 4.811, de 1998, com a seguinte redação:

Parágrafo único. Excluem-se da
obrigatoriedade dos procedimentos previstos
no caput do art. 3!l as contratações de
pessoal decorrentes da autonomia de gestão
de que trata o § 8l! do art. 37 da Constituição
Federal.

Trata-se de emenda encaminhada pelo
Deputado Ayrton Xerêz e outras Lideranças. Nós a
acatamos por versar exclusivamente sobre questão
importante de ação da Marinha com relação à atividade
especifica. Acatamos apenas esta emenda.

A Emenda nll 9, encaminhada pelo PPS,
rejeitamos.

Portanto, Sr. Presidente, acatamos apenas a
Emenda nll 8 e rejeitamos as demais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela rejeição de todas as emendas, à
exceção da Emenda nll 8, em relação à qual o parecer
é pela aprovação.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, é
importante ressaltar que as Emendas nlll 8 e 9 têm
praticamente o mesmo conteúdo, divergindo apenas
na redação. Poderia haver fusão das duas emendas,
sem dificuldades, mas aprovamos a Emenda nll 8, o
que prejudica a Emenda nll 9.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExA
aprova a Emenda nll 8?

O SR. JOVAIR ARANtES - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

oferecer parecer, pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Paulo Magalhães.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, senhores da
imprensa, ao Projeto de Lei nll 4.811-B, de 1998,
foram apresentadas nove emendas de Plenário, as
quais nos compete apreciar quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

A Emenda nll 1, do Deputado AntOnio Carlos
Konder Reis, amplia o rol de categorias exclusivas de
Estado.

A Emenda nll 2, do Deputado José Genofno,
submete à aplicação do regime jurfdico celetista
servidores que desenvolvem atividades tfpicas de
Estado.

A Emenda Aditiva nll 3, do Deputado José
Genoino, estabelece que o cargo objeto de extinção



- Deputado Paulo

PROJETO DE LEI Nll.4.811, DE 1998
EMENDAS DE PLENÁRIO

Foram apresentadas nove Emendas de
Plenário, as quais nos compete apreciar quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
a saber:

- Emenda Aditiva nll 1, do Deputado Konder
Reis, amplia o rol de categorias "exclusivas de
Estados";

- Emenda Modificativa nll. 2, do Deputado José
Genorno, submete a aplicação do regime jurrdico
celetista os servidores que desenvolveram atividades
trpicas de Estado;
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por excesso de despesa não poderá ser recriado pejo - Emenda Aditiva nll. 3, do Deputado José
prazo de quatro anos. Genorno, estabelece que o cargo objeto de extinção

A emenda aditiva do Deputado José Genorno por excesso de despesa não poderá ser recriado pelo
prevê a possibilidade de reintegração do servidor prazo de 4 anos;
dispensado, pejo prazo de cinco anos, a contar do - Emenda Aditiva nll. 4, do Deputado José
desligamento. Genorno, prevê a possibilidade de reintegração do

A Emenda Modificativa nll. 5, do Deputado José servidor dispensado, pelo prazo de 5 anos a contar do
Genorno, visa submeter o processo de desligamento desligamento.
do servidor celetista por insuficiência de desempenho - Emenda Modificativa nll. 5, do Deputado José
e excesso de gastos aos mesmos procedimentos e Genorno, visa a submeter o processo de desligamento
critérios adotados para o servidor estável. do servidor celetista por insuficiência de desempenho e

A Emenda nll. 6, do Deputado Femando Coruja, excesso de gastos aos mesmos procedimentos e
esclarece que a insuficiência de desempenho será critérios adotados para o servidor estável;
apurada em procedimento fixado em lei complementar, - Emenda nll. 6, do Deputado Fernando Coruja,
que regulamentará o inciso IJI do art. 41 da Constituição esclarece que a insuficiência de desempenho será
Federal. apurada em procedimento fixado em lei

A Emenda nll. 7, do Deputado Eduardo Cam- complementar que regulamentará o inciso 111 do art.
pos, cuida dos servidores ocupantes de cargos 41 da Constituição Federal;
efetivos ou alocados nos órgãos transformados em - Emenda nll. 7, do Deputado Eduardo Campos,
agências executivas ou organização social. cuidam dos servidores ocupantes de cargo efetivo ou

A Emenda nll. 8, do Deputado Inocêncio Oliveira, alocado nos órgãos transformados em Agência
exclui da obrigatoriedade dos procedimentos previstos Executiva ou Organização Social;
na lei as contratações de pessoal decorrentes de - Emenda nll 8, do Deputado Inocêncio Oliveira,
autonomia de gestão. exclui da obrigatoriedade dos procedimentos previstos

Ao examinarmos a constitucionalidade e a na lei, as contratações de pessoal decorrentes da
juridicidade, constatamos que foram obedecidos todos autonomia de gestão.
os pressupostos constitucionais e jurrdicos atinentes à É o Relatório.
matéria. Voto do Relator.

Quanto à técnica legislativa, não há reparos a Ao examinarmos à constitucionalidade e
fazer, razão por que reconhecemos a juridicidade, constatam-se todos os pressupostos
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica constitucionais e jurrdicos atinentes à matéria.
legislativa das nove emendas oferecidas em plenário Quanto à técnica legislativa, não há reparos de
ao projeto de lei. relevo a fazer.

Sala das sessões, Deputado Paulo Magalhães. Pelas mecedentes razões, manifesto meu voto
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica

parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa legislativa das nove emendas oferecidas em Plenário
técnica legislativa das nove emendas oferecidas. ao PL nIl 4.811, de 1998.

Parecer escrito encaminhado à Mesa. Sala das Sessões,
Magalhães, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à votação. Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Avenzoar Arruda para encaminhar contrariamente à
matéria.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'fs e Srs.
Deputados, o projeto de lei trata efetivamente da
introdução ou da reintrodução do regime celetista, da
CLT, no serviço público. Esse é o mérito do projeto. É
preciso dizer que o objetivo de fato é facilitar tanto a
demissão quanto a admissão de servidores públicos,
que passariam a ser chamados simplesmente de
empregados públicos.
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O Governo pretende fazer com que os ciência". Parece ser exatamente isso - e não
servidores públicos sejam todos não servidores do podemos concordar.
público, mas servidores do chefe imediato. Aliás, o Portanto, encaminhamos contrariamente a esse
que já vinha fazendo através de uma ampliação projeto de lei.
desordenada dos chamados cargos comissionados, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
em detrimento dos cargos efetivos e de carreira. encaminhar a favor, concedo a palavra ao Sr.

Ora, primeiro temos que avaliar se isso melhora Deputado Jovair Arantes.
a qualidade do serviço público. É evidente que não O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
melhora, porque nos perfodos em que tivemos essa revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
situação, ou seja, o regime estatutário e o regime Deputados, no nosso entendimento, a importância da
celetista, percebemos claramente que em nada aprovação dessa matéria deve-se ao imenso trabalho
melhorou a qualidade do serviço público. Pelo que fazemos há mais de oito meses sobre ela, tanto
contrário, sempre era motivo de desqualificação na Comissão do Trabalho quanto neste plenário,
profissional. O chefe imediato, o poJrtico que assumia discutindo com todas as entidades envolvidas.
determinado cargo demitia os servidores que haviam Depois de exaustivas discussões, democraticamente
sido colocados pelo polftico anterior. E assim se foram feitos acordos sobre uma série de pontos.
sucedia a substituição de servidores públicos a Tanto eu quanto o Deputado Luciano Castro
critério do seu chefe imediato, do governante de acatamos muitas sugestões. As duas Comissões
plantão. Este é um procedimento que, com certeza, trabalharam durante todo o tempo em conjunto na
vai desqualificar o serviço público, porque Comissão do Trabalho. Durante mais de oito meses,
desmontará o profissionalismo. Repito: deixaremos discutimos com os partidos, fizemos audiência
de ter servidores do público e passaremos a ter pública. Fizemos um grande trabalho de acatamento
simplesmente servidores do chefe imediato. e de aglutinação das mais variadas sugestões dos

Será que esse projeto vai reduzir os custos do servidores públicos. O Projeto nQ 4.811-B, de 1998,
serviço público? Isso não é verdade. Mesmo com o encaminhado pelo Governo, restringia em muito o
processo acelerado de terceirização, não houve número de categorias contempladas como exclusivas
redução dos custos do serviço público. Pelo contrário, de Estado.
está havendo uma substituição: o que era pago aos Durante todo o perrodo destinado à discussão
servidores públicos está sendo pago a diversas da matéria, todos os partidos tiveram oportunidade de
agências que terceirizam o serviço público. É apresentar sugestões e ponderações, e nós, com
exatamente isso que está acontecendo. tranqüilidade, com muita isenção até, conseguimos

acoplar algumas idéias importantes, que inicialmente
Portanto, também ar não há nenhum argumento não contavam com a concordância da assessoria do

que sustente a aprovação do presente projeto de lei. Governo.

Do ponto de vista do atendimento ao usuário, A assessoria discordava de algumas categorias
será que vai melhorar? Pela história que conhecemos entrarem no projeto como exclusivas de Estado, mas
do serviço público e dos cargos ocupados por durante todo o tempo viemos discutindo e acertando
celetistas, sabemos que não melhora efetivamente a com os vários Deputado, e isso foi muito importante.
qualidade do atendimento, até piora, porque o Foi um aprendizado. Acima de tudo, eRsa lei,
empregado público vai estar muito mais interessado mandada para esta Casa pelo Governo Federal,
- como já disse anteriormente, esta é a essência da melhorou muito. Por sua característica, pelo teor
questão - em atender às ordens do chefe do que dado a ela durante a ampla discussão, que
propriamente em atender ao interesse do público, às consideramos muito importante para esta Casa, é
necessidades da população. que encaminhamos favoravelmente à sua aprovação.

Portanto, sob todos os aspectos, essa é uma Creio que hoje estamos concluindo projeto que
medida pouco inteligente e - eu diria - muito burra foi trabalhado à exaustão. Houve momentos em que
para ser aprovada. Não podemos concordar com pensamos que não chegarfamos a um ponto de
isso. E ao ver tantas pessoas inteligentes, às vezes, convergência. Mas, capitaneados pelos Deputados
até querendo aprovar essa medida, lembramos Paulo Rocha, Jair Meneguelli e Vanessa Grazziotin e
aquele dito de Machado de Assis: "Quando tem uma série de outros Deputados de oposição, bem
pouca gente burra dirigindo tanta gente inteligente é como os Deputados Pedro Henry, Pedro Corrêa e
porque, às vezes, a burrice se transforma em outros Parlamentares que apóiam o Governo,



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Substitutivo ao PL nA 4.811/98)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da expressão, "bem como
sobre a transformação dos atuais cargos em
empregos" contida na parte final do § 1Ado art. 111 e da
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fizemos na Comissão do Trabalho tudo que podia ser Estado, na concepção de Estado em que acreditamos.
feito em matéria de aglutinação e de queima de Por isso, entendemos que tais carreiras são típicas do
etapa. Estado nacional.

Agora, no plenário, há partidos que Ao possibilitarmos aos ocupantes dessas
encaminham contra, como o PDT, por exemplo, que carreiras o regime celetista, estes passarão a ser
participou conosco de todo o período de discussão, contratados à vontade do Estado e poderão também
ao qual solicito repensar sua posição. Que faça o ser demitidos da mesma forma, o que fragiliza muito a
encaminhamento pela aprovação, porque concepção de Estado que temos: o Estado 'social, o
entendemos que a aprovação deste projeto significa Estado que defendemos, que ajudamos a construir e
avanço para o servidor público. do qual queremos a manutenção. É claro que não

Desde a aprovação da quebra da estabilidade estamos falando daquele Estado que havia na União
dos servidores públicos, a que fui contrário, eles Soviética. Ninguém defende o Estado que tenha o
ficaram absolutamente sem nenhuma vinculação. E monopólio da propriedade - temos concepção
esse projeto estabelece duas vinculações: a de diferente de Estado. Por isso é que este projeto de lei,
estatutário e a de celetista. aprovado, fragilizará muito o Estado nacional.

E caracteriza isso para o futuro: os servidores Professores que, às vezes, são contratados de
que entrarem no serviço público serão celetistas ou forma temporária, mas sob regime estatutário, que ao
de carreiras estatutárias exclusivas de Estado. longo do tempo iriam acabar tendo o benefício da

Sr. Presidente, encaminho favoravelmente por aposentadoria, vão ser absolutamente prejudicados
entender que se trata de lei pautada na mais absoluta por esse processo. Funcionários da saúde, a partir da
lisura e clareza, está de acordo com o que foi aprovação do prpjeto, serão prejudicados por esse
discutido nesta Casa. processo, em função da nova modalidade de

Nesse sentido, solicito aos nossos colegas de contratação, a CLT.
partido, aos partidos aliados e a todos os Deputados Ao lado disso, os atuais moldes de demissão,
desta Casa que votem favoravelmente a este projeto que vão desde a insuficiência de desempenho,
de lei, cuja aprovação julgamos ser da mais alta demissão em função das normas da CLT, produzem
importância neste momento. um funcionalismo público sem nenhuma garantia de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para emprego. Ora, num Estado é preciso haver alguma
encaminhar contra, concedo a palavra ao Sr. garantia, é preciso que o funcionário público tenha
Deputado Fernando Coruja. alguma garantia.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem Por estas observações que já tivemos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. oportunidade de levantar durante a discussão e em
Deputados, o Deputado Jovair Arantes levanta, com outras oportunidades - já estamos sendo até
propriedade, questão amplamente discutida na Casa, repetitivos - é que vamos encaminhar contra este
em torno da qual consideramos que houve vários projeto. O PDT vai votar contra o PL nA 4.811-S, de
avanços. Por ocasião do Projeto de Lei nA 248, houve 1998, por entender que elé tornará absolutamente
até mesmo acordo de votação - iríamos aprovar frágil a concepção de Estado que temos e prejudicará
alguns destaques, é claro, mas não conseguimos. os servidores da saúde, da educação, entre outros, e

O Projeto de Lei nA4.811-S, de 1998, entretanto, o usuário desse mesmo sistema, que é o cidadão
não envolve apenas seu objeto em si. Estamos brasileiro.
vivendo o processo de desmonte do Estado nacional, Vamos votar, portanto, contra.
e esta é, por excelência, a demonstração de como se O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
quer privatizar o Estado em nosso Pafs. a mesa os seguintes Requerimentos de Destaque
Concordamos, sim, com que algumas categorias
podem ser transferidas para o regime celetista, por
não serem nem carreiras exclusivas nem trpicas de
Estado, tendo em vista a atual situação.

No entanto, temos discordância fundamental na
concepção desta lei que diz respeito aos funcionários
da área da saúde e da educação, por exemplo.
Falando até mesmo em nome da esquerda nacional,
entendemos que saúde e educação são deveres do
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO DA BANCADA DO PT

(Substitutivo)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, § 211, destaque

para votação em separado da Emenda nll 6, que dá

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, 11 e § 211,

do Regimento Interno, destaque para a votação em
separado da Emenda nll 2, oferecida ao Substitutivo
da Comissao de Trabalho, de Administraçao e
Serviço Público ao Projeto de Lei nSl 4.811, de 1998.

Sala das Sessões, - Deputado José Genoino, Uder
do PT - Deputado walter Pinheiro, VICe-Uder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, li, do

Regimento Interno, destaque para votação em
separado da Emenda nll 4 oferecida ao Substitutivo
da Cpmissêo de Trabalho, de Administraçao e
Serviço Público ao Projeto de Lei nIl 4.811, de 1998.

Sala das 5essOes, - Deputado José Genoino, Uder
do PT - Deputado waller Pinheiro, VlCe-lfder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Substitutivo ao PL nSl 4.811/98)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votaçao em separado do inciso 111 do art. 3Sl do
Substitutivo ao PL nSl 4.811/98, com o objetivo de
suprimi-lo.

Sala das Sessões, 1S1 de setembro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja (PDT - SC), Vice-Llder
do PDT - Geraldo Magela, Vice-Llder do PT - Aldo
Rebelo, Llder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

Excelentfssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, venho requerer destaque

para votação da Emenda nA1 que apresentei ao Projeto
de Lei nA4.811-A, de 1998.

Sala das SessOes, 11 de agosto de 1999. 
Antônio Carlos Konder Reis - PFL.

expressa0 "ou à transformação de cargos em Senhor Presidente,
empregos" contida no § 311 do art. 111 do mencionado Requeremos, nos termos do art. 161, 11 e § 211 do
substitutivo com o objetivo de suprimi-Ias. Regimento Interno, destaque para votaçao da Emenda

Ressalte-se que a supressao de expressões de Plenário na 2, apresentada ao Substitutivo da
contidas em dois dispositivos distintos justifica-se Comissao de Trabalho, de Administração e de serviço
pela identidade de matérias tratadas. Público, sobre o Projeto de Lei nA4.811-A, de 1998, que

Sala das Sessões, 111 de setembro de 1999. - "disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Deputado Fernando Coruja (PDT - SC), Vice-Llder administração federal direta, autárquica e fundacional".
do PDT - Geraldo Magela, Vice-Llder do PT - Aldo Sala das Sessões, 11 de agosto de 1999. -
Rebelo, L1der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. Paulo Rocha, Vice-Llder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, 1\ e § 2Sl do

Regimento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda na 3 oferecida ao Substitutivo da Comissao
de Trabalho, de Administração e serviço Público ao
Projeto de Lei na 4.811, de 1998.

Sala das 5essOes, - Deputado José Genoino, Uder
do PT - Deputado walter Pinheiro, Vice-Uder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, 11 e § 2P do

Regimen10 In1emo, destaque paJa \daçao da Emenda de
Plenário rfJ 3, apresentada 00 Substitutivo da Conissao de
Trabal'lo, de hlrrinislraçao e de 8erviQ:> Público, sobre o
Prqetode Lei rP4.811-A, de 1998, que "disciplina o regime de
emprego púbico do pessoal da adnTIislraçao federal direta,
autárquica e fundacional".

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1999. 
Paulo Rocha, Vice-LIder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, 11 e § 2Sl do

Regimento Interno, destaque para votação em
separado da Emenda nll 5 oferecida ao Substitutivo
da Comissao de Trabalho, de Administração e
Serviço Público ao Projeto de Lei nll 4.811, de 1998.

Sala das Sessões, - Deputado José Genofno,
Llder do PT - Deputado Walter Pinheiro, Vice-Llder
doPT.
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nova redação ao inciso IV do art. 311 do Substitutivo ao' § 311 Estende-se o disposto no § 211 à criação de
PL n1l 4.811/98. empregos ou à transformação de cargos em

Sala das Sessões, 111 de setembro de 1999. - empregos não abrangidas pelo § 111•

Deputado Fernando Coruja (PDT - SC), Vice-L1der § 411 A critério da administração, aplica-se o re-
do PDT. gime previsto no caput, de acordo com o disposto

REQUERIMENTO DE DESTAQUE nesta lei, ao pes~oal admitido nos termos dos arts.
232 a 235 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de

(Da Bancada do Bloco PSB/PCdoB) 1990, ou da Lei nll. 8.745, de 9 de dezémbro de 1993,
Senhor Presidente, cujo tempo de exercfcio supere o inicialmente
Requeremos, nos termos do art. 161, § 211 do previsto, desde que a contratação tenha ocorrido

Regimento Interno, destaque para votação em mediante processo seletivo externo realizado por
separado para Emenda de Plenário nll. 7, apresentada meio de provas ou de provas e trtulos.
ao PL nll 4.811/98, que disciplina o regime de Art. 211 A contratação de pessoal para emprego
emprego público do pessoal da Administração Federal. público deverá ser precedida de concurso público de

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. - provas ou de provas e trtulos, conforme a natureza e
Deputado Eduardo Campos, Vice-Llder do Bloco a complexidade do emprego.
Parlamentar PSB/PCdoB. Art. 311. O contrato de trabalho por prazo

O SR. PRESID~NTE (Michel Temer) - A indeterminado somente será rescindido por ato unilateral
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço da administração pública nas seguintes hipóteses:
Público, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e 1_ prática de falta grave dentre as elencadas no
vou submeter a votos o seguinte art. 482 da CLT; ,.

SUBSTITUTIVO, RESSALVADOS OS 11 - acumulação i1égal de cargos, empregos ou
DESTAQUES funçOes públicas;

Disciplina o regime de emprego público 111 - necessidade de redução de quadro de
do pessoal da administração federal direta, pessoa', por excesso de despesa, nos termos da lei
autárquica e fundacional, e dá outras complementar a que se refere o art. 169 da
providências. Constituição;

IV - insuficiência de desempenho, apurada em
O Congresso Nacional decreta: procedimento no qual se assegurem pelo menos um
Art. 111 O pessoal admitido para emprego público recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que

na administração federal direta, autárquica e será apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio
fundacional terá sua relação de trabalhoregida pela conhecimento dos padrões mfnimos exigidos para
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo continuidade da relação de emprego,
Decreto-Lei nll 5.452, de 111 de maio de 1943, e obrigatoriamente estabelecido~ de acordo com as
legislação trabalhista correlata, naquilo que a lei não peculiaridades das atividades exercidas.
dispuser em contrário. Art. 411 Aplica-se às leis a que se refere o art. 1li,

§ 1
11

Leis especrticas disporão sobre a criação § 1li, o disposto no art. 246 da Constituição Federal.
dos empregos de que trata esta lei no âmbito da Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua
administração direta, autárquica e fundacional do publicação.
Poder Executivo, bem como sobre a transformação
dos atuais cargos em empregos. Art. 611 Revogam-se as disposições em

contrário.
§ 2

11
É vedado: Vamos ouvir os Srs. LIderes.

I - submeter ao regime de que trata esta lei:
a) servidores que, em decorrência -das O PV, como vota? (Pausa.)

atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam O PPS, como vota? (Pausa.)
atividades exclusivas de Estado, nos termos das leis O Partido Humanista, como vota?
mencionadas no art. 247 da Constituição Federal; O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem

b) cargos públicos de provimento em comissão. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS subscreve
11 - alcançar, nas leis a que se refere o § 1li, essa emenda e gostaria de lembrar aos Srs.

servidores regidos pela Lei nA 8.112, de 11 de Parlamentares que a emenda que vamos votar agora
dezembro de 1990, às datas das respectivas tem por objetivo prestigiar dispositivo constitucional,
publicações. que é o do contrato de gestão.
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O contrato de gestão acha-se capitulado no art. tenham uma relação de trabalho como a que está
37, § 8il. Esse contrato, mediante lei, permitirá que o proposta no presente projeto de lei.
serviço público seja mais eficiente. Prova disso é que o Portanto, o Bloco PSB/PCdoB vota contra o
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro já conseguiu substitutivo, Sr. Presidente.
docar um submarino argentino, de fabricaçêo alemê, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
obra estimada em 150 milhões de dólares, obra essa PSB/PCdoB vota "não".
que vai reverter-se em divisas para o PaIs, desde que o Como vota o PDT?
Arsenal de Marinha, , organizaçêo militar de prestaçêo O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
de serviço, possa fazer um contrato de gestao. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT, em

O objetivo dessa emenda, portanto, é o de funçêo dos motivos já expostos, encaminha o voto
garantir que esses contratos de gestão tornem-se "não".
mais freqüentes na administraçêo pública brasileira, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
para que o serviço público seja mais eficiente. E, mais vota o Partido Trabalhista Brasileiro? (Pausa.)
ainda, fazer com que divisas, resultados financeiros O PPB, como vota?
possam ser obtidos para nosso PaIs. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem

Por tudo iss?, o PPS endossa a emenda ora em revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
votação, Sr. Presidente. encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota "sim" ao substitutivo. vota o PT?

Como vota o Partido Humanista? O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Deputados, o Projeto de Lei nA4.811-B, de 1998, visa
Humanista vota "sim". permitir que a contrataçêo dos servidores públicos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como seja regida pelo regime celetista.
vota o Bloco PL? Dois aspectos centrais fazem com que a

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PST - PE. bancada do PT vote contrariamente à proposta.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PUPST/PSL Primeiro - e buscamos sensibilizar os Deputados da
encaminha o voto "não", Sr. Presidente, por entender base governista nesse sentido -, a proposta
que esse projeto prejudica os funcionários públicos. encarece o serviço prestado pelos atuais servidores

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco públicos, porque obrigará o Estado a contribuir para o
PL vota "não". regime geral da Previdência Pública, o que, por si só,

Como vota o Bloco PSB/PCdoB? não explica a preocupação que decorre da grande
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE. dIvida hoje existente por parte do Poder Executivo,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco nos três nlveis, com os regimes de previdência dos
PSB/PCdoB participou da discussão no âmbito da servidores públicos.
Comissão de Trabalho, de Administraçêo e Serviço Na medida em que a crise já existente impeça
Público e procurou contribuir com o Projeto nA 248, que Estados, Municlpios e a própria União
cujo Relator foi o Deputado Luciano Castro, quando contribuam para o regime geral da Previdência, por
foram escolhidas as carreiras exclusivas de Estado. parte da União, pode não gerar maior conseqüência,

Desde lá, destacávamos que havia a a não ser a de obrigar toda a sociedade a pagar; por
segregação de grande contingente de servidores e parte dos Estados e Municlpios, porém, isso faz com
áreas estratégicas da prestaçêo de serviço por parte que eles fiquem, mais uma vez e por outro caminho,
do Estado. nas mãos do Poder Central.

Aprofundamos a discussão em projeto relatado O segundo argumento é o de que, para o
pelo Deputado Jovair Arantes e reconhecemos que servidor público, aumenta a insegurança, o que já
houve avanço entre o projeto inicial e o substitutivo, ocorreu com a reforma administrativa, porque, não
mas entendemos que a lógica dessa reforma havendo estabilidade, a carreira e o desempenho
contraria o serviço público que queremos ver sendo ficam comprometidos. Isso, evidentemente, faz com
prestado à sociedade brasileira. que piorem as condições de trabalho para os

Preocupa-nos, sobremaneira, que servidores servidores, em prejulzo da sociedade,
de áreas estratégicas da prestaçêo de serviços, como particularmente das camadas mais carentes, que
as de saúde, educaçêo, cultura, ciência e tecnologia, dependem do serviço público.
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Por isso, o PT vota "não", Sr. Presidente. Então, queremos ressaltar o fato de que, na
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT verdade, os §§ 2il e 3il do art. 1il estabelecem

vota "não". condições futuras, a serem obedecidas por lei que
E o PMDB, como vota? vier a criar empregos no serviço público. Ou seja: a
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem presente lei pretende condicionar que as leis que o

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota próprio substitutivo menciona sejam depois criadas
"sim", mas, por questão de justiça, gostarlamos de para regulamentar a matéria.
fazer duas ressalvas. O segundo item, Sr. Presidente, trata do art. 4il

O entendimento de parte da bancada do PMDB do Substitutivo, que diz textualmente:
que estudou a matéri~ e da nossa assessoria é o d.e Art. 42 Aplica-se às leis a que se
qu~ está havendo dlfic~ld~de em relação a dOIS referem os arts. 12, § 1Jl, e 3Jl, V, o disposto
artIgos do presente subStItutiVO. no art. 246 da Constituição Federal.

Depois de longa deliberação, reunindo parte da il'

bancada - especialmente aquela que estudou o . Na verdade, o art.. ~ , desta forma .descnto, a
assunto - e nossa assessoria, entendemos que ngor~ .estabel~ce prolblçã? ao P~esldent~ ?a
deverlamos hoje, já que havlamos perdido os prazos Repubh~ de dispor, por mel? ~e medida provlsóna~
para apresentação de emendas, encaminhar a sobre cn;ção de.empregos publlcos, na ~orma do § 1
votação favoravelment!=l à aprovação do substitutivo. do art. 1 do p~oJeto. Ora, não ~be à lei es.tabelecer

Meu dever, porém, é deixar registradas essas qual9u~r rest.nção à competência .do Presidente da
duas ressalvas. Peço a paciência de V. ExA e dos ~epubhca, ainda.que .~ssa res~nç~o advenha de
demais Deputados e Deputadas, Sr. Presidente, para Interpretaç~o de diSPOSitiVO co.nstltuclonal.
que, rapidamente, ressalte aqui nossas divergências. AcredItamos, Sr. Presidente, SrAs e Srs.

O § 1il do art. 1il do Substitutivo diz claramente o Deputados, ser deve~ da bancada do ~MDB ressaltar.
seguinte' e ressalvar esses dOIS aspectos da leI.

. De resto, o PMDB encaminha o voto "sim".
Art.1 ll .................................................... O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
§ 1ll Leis especIficas disporão sobre a vota o PSDB?

criação dos empregos de que trata esta lei O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
no âmbito da administração direta, autárquica Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca-
e fundacional do Poder Executivo, bem como minha o voto "sim" ao belo trabalho do Relator, Deputa-
sobre a transformação dos atuais cargos em do Jovair Arantes, que trabalhou conjuntamente em vá-
empregos. rias Comissões, com vários companheiros, e que, por

No seu § 2ll é dito: fim, estabeleceu um regime mais f1exlvel das relações
§ 22 É vedado: trabalhistas no âmbito do Estado.
I - submeter ao regime de que trata Portanto, o PSDB vota favoravelmente ao

.esta lei: substitutivo.
a) servidores que, em decorrência das O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

atribuições de seu cargo. efetivo, vota o PFL?
desenvolvam atividades exclusivas de O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
Estado, nos termos das leis mencionadas revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que esta lei
no art. 247 da Constituição Federal; é um desdobramento da PEC nil 19/98, que trata da

b) cargos públicos de provimento em reforma administrativa.
comissão; O emprego público que está sendo definido com

11 - alcançar, nas leis a que se refere o a extinção do Regime Jurfdico Único passa a ter
§ 1ll, servidores regidos pela Lei nll 8.112, diferentes formas. Naquelas carreiras típicas de
de 11 de dezembro de 1990, à data da Estado permanecerá o regime estatutário, mas
respectiva publicação. permitirá o regime celetista nas da administração

direta, autárquica e nas fundações. Acredito que essa
E, vejam agora: é uma forma moderna. Não poderemos dar o mesmo

§ 312 Estende-se o disposto no § 22 à tratamento, como o Regime Jurídico Único fazia, a
criação de empregos ou à transformação de funcionários enquadrados nas chamadas carreiras
cargos em empregos não abrangidos pelo § tlpicas de Estado e aqueles que prestam serviços de
1Jl• natureza meramente administrativos.
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ApeWar de algumas divergências mencionadas Srs. Deputados, venham ao plenário. Teremos
pelo Uder do PMDB, o projeto é bom e complementa votação nominal.
a reforma administrativa, tão fundamental - nos três O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
nlveis da Federação, União, Estados e Municlpios - Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
na construção desse Estado moderno e eficiente que tomem os seus lugares, a fim de ter inlcià a votação
desejamos fazer para nosso Pais. Não é o Estado pelo sistema eletrOnico.
mlnimo, é.o Estado.necessário, aquele que presta Está iniciada a votação.
~ons serviços ao ~Idadão e à~u.eles q~e p~gam Queiram seguir a orientação do visor de cada
Impostos e !êm obngação de eXigir a reciprocidade posto.

desses servl.ços.. O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
. O Partido da Frente LIberai entende que não peço a palavra pela ordem.

adianta fazer uma PEC se ela não for .
complementada com as leis fundamentais para que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
esta emenda constitucional seja cumprida. Já foi dito a palavra.
aqui com muita propriedade que a Constituição de . O SR. WALTER PINHEI.RO (PT - B~. Sem
1946 foi a melhor que o Brasil já teve. Contudo, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
poucas leis complementares e ordinárias foram Trabalhadores está em obstrução.
cumpridas, foram elaboradas no cumprimento aos O SR. DJALMA PAES '(Bloco/PSB - PE. Sem
diferentes dispositivos daquela Constituição. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

Por isso ao fazermos a reforma administrativa PSB/PCdoB está em obstrução.
devemos ter' a responsabilidade de votar as lei~ O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
regulamentadoras e fundamentais para o bom Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, a bancada
cumprimento da reforma. E é com este sentimento e do PSDB vota "sim" e pede aos Parlamentares que
com o de que esta lei não deve ser colocada como venham votar.
medida que venha a favorecer o Governo, mas uma O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem
lei que venha a favorecer a sociedade brasileira, que revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
em última análise é quem deseja esse Estado PUPST/PSL também se encontra em obstrução, até
moderno e eficiente a serviço do cidadão e dessa que seja atingido o quorum.
mesma sociedade e não de grupos ou corporações, O SR. INOCeNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
que o PFL recomenda à sua bancada o voto "sim". peço a palavra pela ordem.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -:- Tem V. Ex'
revisão do orador.) ..,. Sr. Presidente, o Governo a"palavra. .
~eco~enda à b~se que vote."sim." nessa matéria, que O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PfL - PE. Sem
Já f?1 exaustivamente discutida em todas as revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos
ComIssões. Parlamentares presentes nas diferentes dependências

O SR. CELSO GI<:7L1O (PTB - SP. Sem" r?v~são da Casa, aos que estão nas Comissões Especiais, para
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota sim. A que venham ao plenário a fim de concluirmos a
matéria foi exaustivamente debatida e discutida. votação desta matéria.

O SR. P~E~IDENTE (Michel Temer) - Em Apelo aos Parlamentares para que
votação o substitutivo. permaneçam em plenário, pois logo após, por amplo

Os Srs. Deputados que o aprovam entendimento dos partidos pollticos com assento na
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Casa, votaremos o projeto de lei que trata da anistia

Aprovado. das multas das eleições de 1996 e 1998, sem
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, nenhuma discussão, para que todos conheçam a

peço a palavra pela ordem. matéria. Depois votaremos em segundó turno a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX- proposta de emenda à Constituição que trata dos

a palavra. recursos para a saúde nos três niveis do Poder, na
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem União, nos Estados e nos Municlpios.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito Portanto, faço este apelo. É fundamental que
verificação de votação, atinjamos o quorum regimental de 257 votos, maioria

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - absoluta da Casa, para darmos prosseguimento às
Verificação concedida. demais votações.
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Os partidos de oposiçao declararam-se em O SR. WALTER PINHEIRO (PT- BA. Sem
obstruçao. Por isso, é fundamental trazermos os revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido do
companheiros a plenário para que assim consigamos Trabalhadores vota "não".
o quorum regimental, votando esta matéria, O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
continuando a votaçao da Ordem do Dia. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB

Reiteramos o apelo aos nobres Pares para que vota "sim" e pede aos seus Parlamentares que
venham a plenário para exercitar seu direito de voto. venham ao plenário votar.

O PFL reitera o voto "sim". O SR. DARCfslO PERONDI- Sr. Presidente,
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.

a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. exa
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. exa a palavra.

a palavra. O SR. DARCfslO PERONDI (PMDB - RS. Sem
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembro a todo o

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Plenário que depois desta votaçao iremos votar, em
Deputados, o Bloco PSB/PCdoB mantém-se em segundo turno, a emenda constitucional da saúde,
obstruçao. Assim que for alcançado o quorum, a grande obra que a Cêmara fará hoje. Serão
posiçao adotada será votar contra a matéria. Ela faz necessários 308 votos, mas há acordo. Tenho certeza
parte daquele conjunto de açOes do Governo Federal de que o Plenário votará em peso.
que tem o objetivo de colocar o ônus do desastre O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
econômico, em que o Sr. Fernando Henrique e sua Deputados, venham ao plenário.' Vou encerrar a
equipe puseram o Pars, nas costas dos servidores votaçao. (Pausa.)
públicos da Naçao brasileira. Srs. Deputados, em seguida, teremos o

No caso da segurança pública, os Estados segundo turno da proposta de emenda constitucional
deveriam ter uma Policia aparelhada, com mais que versa sobre recursos para a saúde.
policiais, mais segurança, mais médicos, mais Vamos permanecer em plenário e votar outras
professores. matérias ainda no dia de hoje.

Sr. Presidente, no Estado do Ceará - é bom que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
o Pars inteiro saiba -, o ensino na rede pública, de 58. encerrada a votaçao.
à 8& séries, é ministrado por um aparelho de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
televisão, que substitui o professor exatamente para vai proclamar o resultado da votaçao:
diminuir o número de pessoal. VOTARAM:

Então, é esse tipo de serviço público que o atual Sim: 282
Governo Federal almeja para a União, para os Não: 109
Estados e Municrpios. AbstençOes: 00

Por isso, alcançado o quorum regimental, o Total: 391
Bloco PSB/PCdoB posiciona-se. contrário a esta I: aprovado o substitutivo adotado pala
matéria. Comissão de Trabalho, de Administraçao e Serviço

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a Público; ressalvados os destaques.
palavra pela ordem. Estão prejudicados: a proposiçao inicial (Projeto

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. exa de Lei nA 4.811/98); as emendas da Comissão de
a palavra. Trabalho, de Administraçao e Serviço Público; e as

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem emendas oferecidas pelo Relator designado pela
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, Mesa, em substituiçao à Comissão de Constituiçao e
o Bloco PUPST/PSL orienta o voto "nao". Justiça e de Redaçao.

LISTAGEM DE VOTAÇAO
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Proposição: PL N° 4.811/98 - SUBSTITUTIVO DA
CTASP

Inicio Votação: 10/11/199918:14

Fim Votação: 101111199918:28

Resultado da Votação
Sim 282
Não 109
Abstenção O

Total da Votação 391

Art. 17 1

Total Quorum 392

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:19

Orientação
PFL -Sim
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT· Não
PPB -Sim
PTB-Sim
PDT - Não
PSB/PCDOB - Não
PUPSTIPSL - Não
PPS-Sim
PHDBS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araúio PL PLfPST/PSL Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Fátima Pelaes PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandil Juarez PMOB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim

Oeusdeth Pantoia PFL Sim

Giovanní Queiroz POT Não

Jorge Costa PMOB Sim

José Priante PMOB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nilson Pinto PSOB Não

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSOB Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Não

Confúcio Moura PMOB Sim

Eurípedes Miranda POT Não

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSOB Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

José Aleksandro PFL Sim

Márcio Bittar PPS Sim

Sérgio Barros PSOB Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMOB Sim

João Ribeiro PFL Sim

Osvaldo Reis PMOB Não

Pastor Amarildo PPB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim
José Antonio PSB PSB/PCOOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Trinta PST PLlPST/PSL Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim
Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim

Almeida de Jesus PL PLlPST/PSL Não

Antonio Cambraia PSOB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Não

José Linhares PPB Sim

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSOB Sim

Manoel Salviano PSOB Sim

Marcelo Teixeira PMOB Sim

Moroni Torgan PFL Sim

Pinheiro Landim PMOB Sim

Roberto Pessoa 'PFL Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Não

Ubiratan Aguiar PSOB Sim

Vicente Arruda PSOB. Sim

"'~tal Ceará: 15
PIAuí
Átila Lira PSOB Sim
B.Sá PSOB Sim
Ciro NOÇ)ueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMOB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique pMOB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
WelHnÇ)ton Dias PT Não

Total Piaui: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado .pMOB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
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

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraiba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Não

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro EUÇlênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PLlPST/PSL Sim

José Thomaz Nonô PFL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSDB Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim
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SERGIPE
Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Total Sergipe: 7

BAHIA
Euiácio Simões PL PLlPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não

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

Leur Lomanto PFl Sim

Luiz More"lra PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSD8 Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB 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

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 34
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PM08 Sim

Cabo Júlio PL PLlPST/PSL Não

Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSOB Sim

Custódio Mattos PSD8 Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSOB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim
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MINAS GERAIS
Gilmar Machado PT Não
Herculano AnÇJhinetti PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
João Magalhães PMOB Não
João Magno PT Não
José Militão PSOB Sim
Júlio OelÇJado PMOB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PST PLlPST/PSL Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMOB Não
Mário de Oliveira PMOB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT Não
Osmânio Pereira PMOB Sim
Paulo Delgado PT Não

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Vittorio Medioli PSOB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 36

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim
Rita Camata PMOB Não

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Coronel Garcia PSOB Sim
Dino Fernandes PSOB Sim
Dr. Heleno PSOB Não
Eber Silva POT Não
Eduardo Paes PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PPB Não
lédio Rosa PMDB Sim
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RIO DE JANEIRO
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo POT Não
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Milton Temer PT Não
Miriam Reid POT Não
Miro Teixeira POT Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo Feijó PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Wanderley Martins POT Não
Total Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Não
André Benassí PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Pafocci PT Nãó
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSOB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSTlPSL Não
Celso Giglio PTB . Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PST PLlPST/PSL Não
Delfim Netto PPB Sim
Or. Hélio POT Não
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Não
Fernando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Nl!io
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Genoíno PT Não
José Indio PMOB Sim
José Machado PT. ;Nlo
José Roberto Batochio POT .~
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SÃO PAULO
Julio SemeÇJhini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
TeIma de Souza PT Não
Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSL Não
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 55

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMDB Siri.

Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto FraÇJa PMDB Si!'l
Geraldo MaÇJela PT NEo
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Luiz BiUencourt PMDB Não
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Roli'aldo Caiado PFL Sim

":p"
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GOIÁS
Zé Gomes da Rocha PMOB Sim
Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
João Grandão PT Não
Marisa Serrano PSOB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PFL Sim
Alex Canziani PSOB Sim
Basilio Villanl PSOB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Não
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer P.PB Sim
Odilio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná: 24

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Não
Fernando Coruja POT Não
Gervésio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFI.: Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB Não
Cezar Schirmer PMOB Sim
Darcísio Perondi PMOB Sim
Enio Bacci POT Não
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Marchezan PSOB Sim
Nelson Proença PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não
Paulo Paim PT Não
Roberto Argenta PHOBS Sim
Synval Guazzelli PMOB Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt PMOB Sim
Waldomiro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul: 25



- tfl8
(Plenáriol

Acrescente-se parágrafo único ao art. 3ll do
Substitutivo do Projeto de Lei nA4.811, de 1998, com
a seguinte redação:

"Art.311 .
1- : ..
11- .
111- .
IV':" , .

Parágrafo único. Excluem-se da,obrigatoriedade
dos procedimentos previstos no caput· do·art. 3ll as
contrataçOes de pessoal decorrentes da'autonomia
de gestAo de que trata o § 8A do' art. 37 da
Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel 'Temer) 
Deputado Airton Xerêz, V. ExAgostaria de
encaminhar a matéria?

O SR. IGOR AVELlNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Mich~1 Temer) -'Tem v. EX"
a palavra.

O SR. IGOR AVELINO(PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente: navotacAo ante
rior, votei com o PMDB.

O SR. RICARTE DE FREITAS (PSDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PSC>B.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar, concedo a palavra· ao· Sr. Deputado
Ayrton Xerêz.

O SR. AYRTON· XERêz (PPS -, RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Emenda nA 8
refere-se ao contrato de gestAo. ~importante que se
mantenha esse dispositivo na lei. Por isso, o PPS
entendeu adequado apoiar e conferir o voto "sim" à
Emenda nA8.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Lrderes?

Corno vota o PTB?
O SR. CELSO GIGLIO (PTS - Sp.;S~m ,,!!visão

do orador.) - O PTB vota "sim", Sr. P.ider.t~.
O SR. PRESIDENTE (Michel TélÍlfti') -, Comá

vota o PPS? (Pausa.) Vota "sim". ','
Corno vota o Bloco PSB/PCdoB?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em O SR. JOSÉ ANTONIO (Bioco/PSB - MA. Sem
plenário foi oferecida e vou submeter a votos a revisão do orador.) - Vota "nAo", Sr. Presidente.
seguinte: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

Emenda nA 8, com parecer favorável: vota o PT?
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores entende que esta emenda introduz
retrocesso, porque parte expressiva dos ganhos que
poderiam ter os celetistas, na medida em que forem
admitidos por contrato de gestAo, é literalmente
retirada, prejudicando de forma até mais ampliada
que o bojo do Projeto de Lei nA 4.811/98.

Nossa opil')iAoé de que essa emenda prejudica
consideravelmente os servidores públicos. Nesse
sentido, o Partido dos Trabalhadores encaminha o
voto "nAo".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "nAo"..

O PMDB, corno vota?
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem

revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr.
Presidente, por ter entendimento exatamente em
sentido contrário ao que acabou de ser dito pelo

-nobre Deputado Walter Pinheiro.
A Constituição Federal estabeleceu a

possibilidade dos contratos de gestAo. ~ preciso que
essa nova lei que estamoS' votando viabilize, de fato,
a possibilidade-desses contratos. A justificativa que
acompanha a proposta da emenda esclarece, sem
deixar dúvida, o quanto é importante, para algumas
instituições públicas, que exista a possibilidade da

•éOntrataçãopara:-'o cumprimento dos acordos de
gestAo.·,-

O exemplomais claro e colocado na justificativa
é o da Marinha brasileira, que eventualmente recebe
encomendas de outras Marinhas do continente e
precisa da flexibilidade dos contratos de gestAo para
poder levar adiante esses compromissos.

Por essa'razAo, o PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB

vota "sim".
O PSDB, como vota?
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma
forma, acreditamos que esta emenda é um
aprimoramElnto ao projeto e foi, inclusive, acatada
.pelo Relator, .peputado Jovair Arantes.

O PSDB,' portanto, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB

vota "sim".
O PFL; como vota?
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o SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, creio que o
contrato de gestao é uma das modalidades mais
modernas de contratação. Por isso, acredito que é
fundamental para a administração pública esse
modelo de contrato para que, em vez da contrataçAo
direta, possamos ter essa modalidade de emprego
público.

Portanto, o PFL encaminha o voto "sim".
A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revido

da oradora.) - Sr. Presidente, o PDT vota "nAo",
considerando que o contrato de gestAo vai ser
terrivelmente prejudicial àquelas pessoas assim
contratadas, na medida em que se excluem com essa
emenda as previsões que dariam mais garantia para
os funcionários.

Dessa forma, o PDT vota "nAo·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT

vota "nAo·.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles

que forem pela aprovaçlo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em

Plenário foram oferecidas e vou submeter a votos as
seguintes: Emendas nlla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, com
parecer contrário, ressalvadas os destaques:

EMENDA ADITIVA Nll1
(Plenário)

Acrescentem-se ao rol previsto no art. 1ll do
Projeto de Lei os servidores ocupantes de cargos
públicos de provimento efetivo da carreira de
Sanitarista, da carreira de Especialista do Banco
Central do Brasil e da carreira de Oficial de
Chancelaria, os seguintes servidores:

I - médicos sanitaristas;

11 - médicos veterinários;

111 - engenheiros agrOnomos;

IV - engenheiros civis;

V - farmacêuticos e bioqurmicos;

VI - qurmicos;

VII - biólogos;

VIII - analistas;

IX - inspetores e agentes executivos
de comissão de valores mobiliários;

X - analistas e agentes executivos da
superintendência de seguros privados;

XI - oficial de chancelaria.

Quinta-feira 11 53749

-Nll2
(Plenário)

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Dê-se à alrnea a do inciso I do § 2ll do art. 111, a
seguinte redaçlo:

Art. 1ll .
§ 2ll É vedado:
I - submeter ao regime de que trata

esta lei:
a) servidores que, em decorrência das

suas atribuições, desenvolvam atividades
exclusivas de Estado, nos termos das leis
mencionadas no art. 247 da Constituiçlo
Federal, ou cujas atribuiçOes envolvam o
exercrcio de atividades trpicas de Estado,
assim consideradas aquelas que estejam
inclurdas dentre as competências da União
definidas nos arts. 21, 184, 194, 205, 211,
215, 216, 218, 225, 227, 230 e 231 da
Constituição Federal.

-Nll3
(Plenário)

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Inclu8-S8, no art. 311 do Substitutivo da CTASP, o
seguinte parágrafo:

"Art. 3D .

§ .... O emprego objeto da reduçlo
prevista no inciso 111 deste artigo será
considerado extinto, vedada a criaçlo de
cargo, emprego ou funçlo com atribuições
iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4
anos, ou a contrataçlo de pessoas frsicas
ou jurrdicas prestadoras de serviço para o
exercrcio das mesmas atividades."

(Plenário)

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Inclua-se, no art. 3D do Substitutivo da CTASP,
os seguintes parágrafos:
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§ 10. O empregado público admitido por
concurso público e dispensado por
necessidade de redução do quadro de
pessoal por excesso de despesa poderá,
sem prejulzo das parcelas indenizatórias e
demais direitos decorrentes da rescisão do
contrato de trabalho, em caso de necessidade
da Administração, ser reintegrado no serviço
público, pelo prazo de 5 anos a contar do
desligamento, com preferência sobre quaisquer
outras contratações para emprego de abibuições
iguais ou assemelhadas.

§ 20. Não se aplica o disposto no
parágrafo anterior ao servidor desligado em
conseqOência da adesão a programa de
desligamento voluntário ou incentivado."

-NO.! 
(Plenário)

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Dê-se, aos incisos 11I e IV do art. 311 do
Substitutivo da CTASP, a seguinte redação:

Art. 32 .

11I - necessidade de redução de
quadro de pessoal, por excesso de
despesa, nos termos da Lei Complementar
a que se refere o art. 169 da Constituição, e
observado, no que couber, o disposto na Lei
n12 9.801, de 14 de junho de 1999.

IV - insuficiência de desempenho,
observado o disposto na Lei Complementar
de que trata o art. 41, § 10., inciso 11I da
Constituição Federal."

EMENDA NO. e
(De Plenário)

AO SUBSTITUTIVO AO PL N1l4.811/98
(Do Sr. Fernando Coruja e outros)

Dê-se ao inciso IV do art. 30., do mencionado
substitutivo, a seguinte redação:

"Art. 32 ..

IV - insuficiência de desempenho
apurada em procedimento cujos termos e
critérios são definidos na lei complementar
que regulamenta o inciso 11I do ~rt. 41 da
Constituição Federal.

EMENDA DE PLENÁRIO NA 7

A allnea a, constante do inciso I, § 20., conforme
art. 10. do Substitutivo ao PL nO. 4.811/98 adotado pela
CTASP passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10. .
§ 211 .

1- ..

a) servidor público ocupante de cargo
efetivo ou aJocado aos órgãos transformados
em Agência Executiva ou Organização Social
e os demais que, em virtude das atribuições
de seu cargo efetivo, desenvolvam atividades
exclusivas de Estado, nos termos das leis
mencionadas no art. 247 da Constituição
Federal.

EMENDA ADITIVA NO. 9

Acrescente-se parágrafo único ao art. 30. do
Substitutivo do Projeto de Lei nA4.811, de 1998, com
a seguinte redação:

"Art. 3.11 ..

1- ..
11- ..
111- ..
IV- ..

Parágrafo único - Excluem-se da obrigatoriedade
dos procedimentos previstos no caput as contratações
de pessoal decorrentes da autonomia de gestao de que
trata o § 8.ll, do art. 37, da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PFL?
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente liberal vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "não".

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PHDBS
vota "nAo".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "não".

O Bloco PL, como vota? (Pausa.)
O Bloco PSB/PCdoB, como vota?

, O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
vota o POT? (Pausa.) peço a palavra pela ordem.

Como vota o PTB? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX-
O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisao a palavra.

do orador.) - O PTB vota "não", Sr. Presidente. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos

revisão do orador.) - O Partido dos Trabalhadores Trabalhadores vota "não".
vota "sim", Sr. Presidente. O SR. DANILO DE CASTRO - Sr. Presidente,

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - O PMDB vota "não"I Sr. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex-
Presidente. a palavra.

A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG.
da oradora.) - O PDT vota "sim", Sr. Presidente. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. anterior meu voto foi "sim".
Deputados que as aprovam permaneçam como se O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Sem
encontram. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

(Pausa.) rior meu voto foi "sim".
REJEITADAS. O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL - AM. Sem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Sobre a ~e~i~ão do ora~or.) - Na votação anterior meu voto foi

mesa requerimento, nos seguintes termos: sim , Sr. PreSidente.
Excelentlssimo Senhor Presidente da Cêmara O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE.. Sem

dos Deputados revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
Requere~s, nos termos do art. 162, XIV, do rior meu voto foi ~sim".

Regimento Interno, a votação em globo dos . A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PP~ - RJ. Sem
destaques simples apresentados ao Projeto de Lei nA re~~s~o"da orado~a.) - Na votação anterior meu voto
4.811-B/98, do Poder Executivo. foi Sim, Sr. PreSidente.

Sala das Sessões, de novembro de 1999. _ . A SRA. ANA CATARINA (PMDB.- RN. Sem
Arnaldo Madeira, L1der do Governo, _ Roberto Jef- re~!.são"da oradora.) - Na votação anterior meu voto
fel'8on, L1der do PTB - Nelson Proença, Vice-L1der fOI não.
do PMDB - Saulo Pedrosa Vice-L1der do PSDB _ O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
Odelmo Leio, L1der do PPB. 'peço a palavra pela ordem.

O SR. PADRE ROQUE _ Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex-
palavra pela ordem. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex- . O SR. INOC~NCIO O~IVEIRA (PFL - P~. S:m
a palavra revlsao do orador.) -Sr. PreSidente, o PFL vota não.

O SR. PADRE ROQUE (PT _ PRo Sem revisao O SR. PRESIDE~TE (Michel Temer) - Em
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei votação os destaques Simples.
"não". Eu estava na CPI do Narcotráfico. REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em VOTAÇAo EM SEPARADO
votação o requerimento. (Substitutivo ao PL nA 4.811/98)

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, Senhor Presidente,
peço a palavra pela ordem. Requeiro, nos termos regimentais, destaque

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex- para votação em separado da expressão "bem como
a palavra. sobre a transformação dos atuais cargos em

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem empregos" contida na parte firial do § 1A e da
revisao do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim" expressão "ou à transformação de cargos em
ai::> requerimento de votação em globo. empregos" contida no § 3Ado art. 1Ado mencionado

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. substitutivo, com o objetivo de suprimi-laE).
Deputados que estiverem de acordo permaneçam Ressalte-se que a supressão de expressões
como se encontram. (Pausa.) contidas em dois dispositivos distintos justifica-se

Aprovado. pela identidade de matérias tratadas.



Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do

Regimento Interno, destaque para votação em
separado da Emenda na 4 oferecida ao Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público ao Projeto de Lei nSl4.811, de 1998.

Sala das Sessões, - Deputado José Genoino,
L1der do PT - Deputado Walter Pinheiro, Vice-L1der
doPT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Substitutivo ao PL nfl 4.811/98)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado do inciso 11I do art. 3Sl do
Substitutivo ao PL nSl 4.811/98, com objetivo de
suprimi-lo.

Sala das SessOes, 1Sl de setembro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-LIder do PDT 
Geraldo Magela, Vice-Llder do PT - Aldo Rebelo,
L1der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

lIustrlssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, venho requerer

destaque para votação da Emenda nSl 1, que
apresentei ao Projeto de Lei nA 4.811-A, de 1998.

Sala das SessOes, 11 de agosto de 1999. 
Antônio Carlos Konder Reis, PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que.os aprovam permaneçam como se
encontram.

. Aqueles que não os aprovam levantem o braço.
(pausa.)

REJEITADOS.
O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX"

a palavra.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi de acordo com a Liderança do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre'a
mesa, Requerimento de Destaque da bancada do PT,
nos seguintes termos:
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Sala das SessOes, 1A de setembro de 1999. - REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Deputado Fernando Coruja, Llder do PDT - Aldo (Bancada do PT)
Rebelo, Llder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Senhor Presidente,
Geraldo Magela, Vice-Llder do PT. Requeremos, nos termos do art. 161, 11 e § 2Sl,

REQUERIMENTO DE DESTAQUE do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da Emenda na 2 oferecida ao Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público ao Projeto de Lei nSl 4.811, de 1998.

Sala das Sessoes, Deputado José Genoino,
L1der do PT. - Deputado Walter Pinheiro, Vice-L1der
doPT.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
"sim".

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido..

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anteriorvotei "sim".

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o PMDB.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anteriorvotei de acordo com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
votar na próxima votação estará com a freqOência
garantida. Não é preciso anunciar o voto.

Para encaminhar, tem a palavra o Deputado
Avenzoar Arruda.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esse destaque visa exatamente fazer
uma classificação que tentamos o tempo todo na
Comissão deTrabalho, determinando a existência de
três categorias. A primeira delas seria a das carreiras
exclusivas de Estado; a segunda, a das carreiras
tlpicas, aquelas que fazem parte dos serviços
públicos, mas que não são necessariamente
exclusivas de Estado; porém, são serviços públicos.
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Exemplos: a educaçao e a saúde, que são serviços
públicos, mas não sAo exclusivos do Estado.

Então, até mesmo podemos dizer que outros
tantos serviços poderiam ser aqui elencados como
serviços públicos, mas que não são necessariamente
exclusivos de Estado. Daf por que há uma confusão,
inclusive na base governista,quando se fala, muitas
vezes, em carreiras tlpicas de Estado. Porém, em
nenhum lugar está registrada a carreira tfpica de
Estado. O que está registrado é a carreira exclusiva
de Estado, que compreende apenas o setor de
fiscalizaçao. Ou seja, estabelece - se com esse
projeto que existem apenas duas categorias: a
exclusiva de Estado e a do regime celetista. Por isso,
não podemos concordar com ele.

Esse destaque visa corrigir isso, ao estabelecer
que, existindo as carreiras exclusivas de Estado,
deverão também existir as carreiras tfpicas de
Estado, e essas não podem ser celetistas.
Evidentemente que elas não terão as prerrogativas
das carreiras exclusivas, mas também não podem ter
o mesmo tratamento das carreiras celetistas. Essa é
a diferença fundamental. É claro que existem, sim,
empregos públicos que podem ser tratados como
celetistas. Disso não discordamos, mas discordamos
da intençao de se enquadrar no regime celetista
professores, médicos, engenheiros que fazem o
serviço de fiscalizaçao. É esse o equfvoco que esse
destaque visa corrigir, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

Creio que havendo bom senso é possfvel
aprovar esse destaque sem prejulzo sequer do mérito
geral, mas em defesa do serviço público, para que se
estabeleça a existência, sim, do emprego público e
das carreiras exclusivas de'Estado, mas também a
existência das carreiras que são tfpicas de Estado,
que devem ser exercidas por servidor público, sem
prejulzo de que existam esses trabalhos também no
serviço privado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
Plenário foi oferecida e vou submeter a votos a
seguintes emenda nll 2, destacada: .

Dê-se à aHnea do inciso I do §211 do art. 14 a
seguinte redaçao:

Art. 111 .

§ 24 É vedado:
I - submeter ao regime de que trata

esta lei:
a) servidores que em decorrência das

suas atribulçOes desenvolvam atividades
exclusivas de Estado, nos termos das leis
mencionadas no art. 247 da Constituiçao

Federal, ou cujas atribuiçOes envolvam o
exercfcio de atividades trpicas de Estado,
assim consideradas aquelas que estejam
inclufdas dentre as competências da União
definidas nos arts. 21, 184, 194, 205, 211,
215, 216, 218, 225, 227, 230 e 231 da
-Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Uderes, orientem suas bancadas.

Como vota o Partido Humanista?
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.

Sem revisAo do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota com o parecer do Relator.

O SR~ PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV? (Pausa.)

Corno vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco PL?
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PSL é a favor do destaque e, portanto, vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisAo do orador.) - O Bloco PSB/PCdoB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão
da oradora.) - O PDT vota sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - O PTB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB? (Pausa.)

Vota "não".
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de um
destaque?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota-se
a emenda.

O SR. JOVAIR ARANTES - É um destaque à
emenda?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser aprovar a emenda vota "sim"; quem quiser
rejeitá-Ia vota "não".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL, Llder Inocêncio?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo com a emenda permaneça como se
acha. (Pausa.)

REJEITADA.
Está prejudicado requerimento de destaque da

bancada do PT, de mesmo teor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

Mesa Requerimento de destaque da bancada do
Bloco PSB/PCdoB, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Da Bancada do Bloco PSB/PCdoB)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2il do

Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado para a Emenda de Plenário nll 7,
apresentada ao PL 4.811/98, que disciplina o regime
de emprego do pessoal da Administração Federal.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999.
Deputado Eduardo Campos, Vice-Llder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar como autor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a bancada do Bloco PSB/PCdoB
apresentou esta emenda de plenário - e destaca a
presente emenda - com o objetivo de, passada a
votação do mérito do substitutivo do Deputado Jovair
Arantes, corrigir minimamente o projeto e não
cometer injustiça.

Até mesmo o texto do ex-Ministro Bresser
Pereira, quando pontificava sobre a reforma de
Estado que propunha ao Governo Federal, dispunha
que os serviços relacionados às áreas de educação,
saúde, cultura e ciência e tecnologia seriam
transformados em organizações sociais ou agências
executivas. Esses serviços, no nosso entender, não
podem ser tratados de acordo com a CL1; como
pretende o presente projeto.

- Muito obrigado, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL? Vota "sim" ou "não", Llder Inocêncio?

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

o SR. JOVAIR ARANTES
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "não".

Como vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT -SP. Sem

revlsAo do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vem marcando seu posicionamento
de forma constante. Nós já o deixamos claro.

Este é o projeto que tenta dar concepção final à
reforma administrativa, em que já foram apreciadas
a8 questões relativas às carreiras trpicas de Estado.
Na Constituição Federal de 1988 foi determinado o
Regime Jurrdico Único para os servidores públicos,
contra o qual nós, do Partido dos Trabalhadores - e
eu frisei isto aqui ontem -, votamos. Fomos claros,
na pessoa do nosso Llder à época da Constituinte,
Deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos dos que
fizeram a reforma administrativa recentemente
votaram a favor do Regime Jurfdico Único naquela
época.

Depois, o Governo mandou ABra cá este
projeto, que reintroduz a contratação ~Io regime da
Consolidação das Leis do Trabalho. 0ffl, isto significa
reintroduzir a quebra do sistema geral:de previdência
pública, passando um contingente de servidores para
o regime geral da previdência, -sem que haja, em
nosso Pars, do nosso ponto de vista, realmente um
regime geral de previdência único e universal.

Com isso, traremos·graves problemas para os
Municrpios, que já não tiveram a compensação dos
seus regimes próprios, locais, para a situação em que
vivem hoje e para a que passarão a viver no futuro,
com a nova mudança que aqui será feita. Os Estados
também terão o problema agravado com essa
situação, pois ele não foi resolvido no passado e já se
está transportando um novo para o futuro.

Por isso, Sr. Presidente, marcamos
profundamente a nossa posição. Com essa emenda,
estamos tentando resgàtar procedimentos. Nosso
posicionamento é favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".

Como vota o PMDB? Vota "sim" ou "não"?
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB? Vota "sim" ou "não"?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente.
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Tivemos oportunidade de demonstrar, por Como vota o PV? (Pausa.)
ocasião da discussão do Projeto de Lei nl1 248, o que Como vota o PPS? (Pausa.)
ocorreu nos últimos cinco anos, por exemplo, na área Como vota o Bloco PL? (Pausa.)
de ciência e tecnologia, no Pars. Em cinco anos; a O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço
referida área teve seu efetivo reduzido à metade, a palavra pela ordem.
embora seja estratégica e fundamental em um pars O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
que acumula desigualdades regionais e sociais como a palavra.
o Brasil. Assim, não apostar em ciência e tecnologia O SR. EULER MORAIS (PMOB - GO. Sem
significa condenar nossa população exclulda à revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
exclusão permanente. terior, Euler Morais, do PMOB de Goiás, acompanha

Entendemos que o destaque ora em apreciação a sua bancada na votação.
abre oportunidade para que até a base do Governo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
possa melhorar o projeto, excluindo do tratamento vota o Bloco PUPST/PSL?
celetista as categorias que amanhã estarão O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
ordenadas sob a forma de organização social ou de Sem revisão do orador.) - O Bloco PUPST/PSL, Sr.
agência executiva. Nesse sentido, questionamos Presidente, é a favor do destaque. "Sim".
como os profissionais da área de saúde serão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
tratados, tendo em vista o que estabelece o "sim".
substitutivo. Correremos grave risco em áreas Como vota o Bloco PSB/PCdoB? (Pausa.)
estratégicas como essa, formadoras da nossa Como vota o POT ?
cidadania - dever exclusivo de Estado. A SRA. MIRIAM REID (POT - RJ. Sem revisão

Não podemos deixar de apresentar esta da oradora.) - O POTvota "sim", Sr. Presidente.
emenda, para, destacando - a do texto que foi O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
votado, abrir a possibilidade a todos os Srs. "sim".
Parlamentares - tanto os da Oposição como os do Como vota o PTB?
Governo - de melhorar o texto proposto pelo O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Oeputado Jovair Arantes e corrigI-lo, de maneira a Sem revisão do orador.) - O PTB vota "não", Sr.
que as áreas de saúde, educação, ciência e Presidente.
tecnologia e de cultura possam ser salvaguardadas e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
não tratadas pela relação da CLT. "não".

Este é o interesse do Bloco PCdoB/PSB, e para Como vota o PPB? (Pausa.)
tanto pede o apoiamento de todos os Parlamentares Como vota o PPS?
presentes. O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.
Plenário foi oferecida e vou submeter a votos a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vota
seguinte: Emenda n11 7, destacada: "sim".

A alínea a, constante do inciso I, § 211
, conforme Como vota o PPB?

art. 111 do substitutivo ao PL n11 4.811/98 adotado pela O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
CTASP passa a vigorar com a seguinte redação: orador.) _ Sr. Presidente, o PPB vota "não".

Art. 1ll. O SR. PRESIDeNTE (Michel Temer) - Vota
§ 211........................................................ "não".
I - O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
a) Servidor público ocupante de cargo revisá<> do orador.) - Sr. Presidente, o PSB/PCdoB

efetivo ou alocado aos órgãos vota "sim".
transformados em Agência Executiva ou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
Organização Social e os demais que, em "sim".
virtude das atribuições de seu cargo efetivo, Como vota o PT?
desenvolvam atividades exclusivas de O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
Estado, nos termós das leis mencionadas revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
no art. 247 da Constituição Federal. tratando das agências. A lei que define as carreiras

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos trpicas de Estado garante a condição de estatutário
colher os votos dos Srs. LIderes. ao segme"nto de técnicos. Vamos ter, com este
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projeto, uma situação muito complicada: poder
garantir, numa única agência, um sistema de
contratação - portanto, de regime diferenciado. Este
destaque vem tentar garantir que nao ocorra essa
situação delicadlssima e contraditória. Ele procura
garantir que nas agências executivas todos tenham o
mesmo regime de contratação -logo, o estatutário.

Sr. Presidente, é por isso que somos favoráveis
ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem
revisao do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação.

Os Srs. Deputados que estiverem a favor do
destaque da emenda permaneçam como se
encontram. Quem estiver contra, levante o braço.
(Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Requerimento de destaque da bancada do PT, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, li, § 211, do

Regimento Interno, destaque para votação em
separado da emenda nA 5 oferecida ao Substitutivo
da Comissão de Trabalho. de Administração e
Serviço Público ao Projeto de Lei nIl 4.811, de 1998.

Sala das SessOes, - Deputado José Genolno. 
L1der do PT. - Dep. Walter Pinheiro. Vice-L1der do
PT.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente.
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem
revisão do orador.)· - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, este destaque dá àquele servidor que
está sendo avaliado por insuficiência de desempenho
o direito de conhecer a norma com antecedência,
porque o que o projeto estabelece é que se pode
demitir por excesso de despesa, por falta grave,
enfim, por. razOes que já conhecemos, e também por
insuficiência de desempenho.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. tentamos argumentar que, quando
se trata de insuficiência de desempenho - que
envolve critérios subjetivos de avaliação -, esses
critérios devem estar estabelecidos em lei, para que a
pessoa saiba perfeitamente com base em que
critérios será avaliada. Tentávamos agregar ao
projeto, naquele momento, uma única frase:
"insuficiência de desempenho. mas na forma da lei".

Isso não foi aceito. Por quê? Porque se
pretende, sob o manto da insuficiência de
desempenho. estabelecer o direito de o chefe demitir.
Na medida em que a insuficiência de desempenho
não está regulamentada, ela servirá simplesmente
para uma justificativa a posteriori. Após a demissão,
o chefe vai dizer que houve insuficiência de
desempenho, e não existe nada que regulamente e
estabeleça critérios para tanto. Enfim, a lei apenas
apresentou um critério, para que, depois da
demissão, se diga que foi por insuficiência de·
desempenho. Ou seja, não existe nada que obrigue o
chefe a seguir critérios para avaliar o desempenho.
Tanto é assim que pleiteávamos, como já disse
anteriormente, que isso fosse estabelecido na lei.
Qual o problema? Qual a dificuldade de dizer
claramente que a demissão por insuficiência de
desempenho deveria ser regulamentada em lei?

Como o Govemo não se propOs e não se dispOs
a incorporar esse principio. que é básico, que tem a
ver com o direito de defesa, que tem a ver com a
proteção do serviço público, queremos introduzir esta
emenda. que estabelece algo que a Câmara já fixou:
os critérios para se declarar insuficiência de
desempenho. aprovados no Projeto nA 248. Ali, sim.
estão os critérios para que haja demissão por
insuficiência de desempenho. dizendo que é preciso
estabelecer uma comissão, direito· de recurso, e
assim por diante. Não é o caso deste projeto. Ele
simplesmente diz "insuficiência de desempenho" e
estabelece o direito a recurso a uma autoridade
imediatamente superior.

Portanto, Sr. Presidente, aprovado o projeto
sem à acolhimento desta emenda, estamos apenas
dizendo que, depois de feita a demissao, ela pode ser
justificada pelo item "insuficiência de desempenho". É



IV - insuficiência de desempenho
apurada em procedimento cujos termos e
critérios são definidos na lei complementar
que regulamenta o inciso 111 do art. 41 da
Constituição FederaL"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Lideres.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN
(Bloco/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) 
Votamos a favor da emenda, Sr. Presidente.

O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisêo
do orador.) - O PTB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr.
Presidente.

O' SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. ,Sem
revisão do orador.) - "Não".

A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisêo
da oradora.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT ..., BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores tem insistido muito no debate acerca
da avaliaçêo. Quero chamar a atençêo dos Srs.
Deputados não só para a inexistência de critérios 
critérios que poderfamos chamar de imparciais -,
num processo de avaliaçêo, mas também para o
método de aplicaçêo dessa avaliaçêo. Imaginem que

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM

SEPARADO DA BANCA DO PDT
(Substitutivo) .

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 § 22 , destaque

para votaçêo em separado da Emenda n2 6 que dá·
nova redaçêo ao inciso IV do art. 32 do Substitutivo ao
PL n2 4.811/98.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja (PDT - SC), Vice-Lider
do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
Plenário foi oferecida e vou submeter a votos a
seguinte: Emenda n2 6, destacada.

Dê-se ao inciso IV do art. 32 do mencionado
substitutivo a seguinte redaçêo:

"Art 32

111 - necessidade de reduçêo de
quadro de pessoal, por excesso de
despesa, nos termos da Lei Complementar
a que se refere o art. 169 da Constituiçêo, e
observado, no que couber, o disposto na Lei
n2 9.801, de 14 de junho de 1999.

IV - insuficiência de desempenho,
observado o disposto na Lei Complementar
de que trata o art. 41, § 12, inciso 111 da
Constituiçêo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo com a emenda permaneçam corno se
acham. Quem estiver contra levante o braço. (Pausa.)

REJEITADA.
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exatamente isso que o projeto está estabelecendo, e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
nós queremos corrigir. Até porque, penso eu, é um mesa Requerimento de destaque da bancada do
absurdo, estabelecer a demissão por insuficiência de PDT, nos seguintes termos:
desempenho, com prejufzos posteriores para a
pessoa, quando os critérios de avaliaçêo não são
previamente conhecidos.

Sr. Presidente, quem poderia submeter-se a
uma avaliação de desempenho, em qualquer de suas
atividades, sem saber antes os critérios pelos quais
será avaliado? Quem aceitaria isso? Quem
concordaria em ser julgado por insuficiência de
desempenho, sem que tivesse tido a oportunidade de
saber quais indicadores vão graduar quem é mais ou
menos insuficiente? É exatamente isso que existe
neste projeto de lei: uma avaliaçêo por insuficiência
de desempenho em que o servidor, na realidade,
sequer tem como dizer se está tendo bom
desempenho, porque não sabe. Ele não tem como
provar que está tendo bom desempenho, porque nêo
sabe quais sêo os critérios. E se estiver agindo de uma
forma e os critérios, a posteriori, estabelecerem outra?
Assim, ele será julgado, de fato, por insuficiência de
desempenho, mas por algo que não sabia.

Sras. e Srs. Deputados, af está a essência do
projeto, que poderia até ser mais simples e dizer
claramente que se pretende apenas criar
mecanismos mais fáceis para demitir e admitir, e não
estabelecer algo que irá, como já disse, criar um
problema a posteriori, porque a pessoa vai sair com
a imagem de que foi insuficiente no seu desempenho,
mas na verdade não tinha como ser diferente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
Plenário foi oferecida e vou submeter a votos a
seguinte: Emenda n2 5, destacada.

Dê-se, aos incisos 111 e IV do art. 3" do
Substitutivo da CTASP, a seguinte redação:

Art. 32 .



O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - se.
Sem revisão do orador.) - Votamos "não", Sr.
Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL.- PE.
Sem revisão do orador.) - Votamos "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Quem
estiver de acordo a emenda, permaneça como se
acha.

Quem estiver contra levante o braço. (Pausa.).
REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Requerimento de destaque da bancada do PT, nos
seguintes termos:
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servidores serão avaliados por outros que também REQUERIMENTO DE DESTAQUE
estarão sendo avaliados. Significa dizer que alguém (Bancada do PT)
que vai julgar outra pessoa também será objeto de Senhor Presidente,
julgamento por parte de quem está acima. Requeremos, nos termos do art. 161, 1/ e § 2Ado
Obviamente, esse julgamento pode estar recheado Regimento Interno, destaque para votação em
de componentes distantes da imparcialidade - a separado da Emenda nA 3 oferecida ao Substitutivo
partir de sentimentos que estarão também da Comissão de Trabalho, de Administração e
submetidos a crivo -, fragilizado e sem nenhum Serviço Público ao Projeto de Lei nA 4.811, de 1998.
critério que garanta a esse servidor assumir posições Sala das Sessões, _ Deputado José Genoino,
que não serão cobradas de forma vergonhosa, mais Uder do PT, _ Deputado Walter Pinheiro, Vice-Uder
adiante, com ameaça de demissão. do PT.

Sr. Presidente, isso joga por terra toda e O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a
qualquer veracidade de um processo que, palavra pela ordem.
poderfamos dizer, já nasce viciado. Na avaliação de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
servidores, feita por servidores que não têm nenhuma a palavra.
garantia, talvez alguns, para tentarem - aos olhos O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
daqueles que a partir de agora vão contratar ou orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores

. demitir - parecer bons ou pelo menos próximos de acompanhei a minha bancada.
suas posições, pode haver influências serifssimas, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
negativas na definição da prestação de serviços. encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado Pro-

Lógico, Sr. Presidente, que esse sistema não fessor Luizinho.
pode funcionar apenas de acordo com a O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
necessidade de servidores do serviço público. Deve revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dar também ao servidor público a segurança de que Deputados, peço um pouco de atenção, para que
seu processo de avaliação obedece fidedignamente percebam o que estamos votando e como vamos
à realidade do seu desempenho e ao componente votar.
de imparcialidade. Esta emenda se refere ao art. 3A, que trata das

condições de demissão. Segundo ele, o contrato de
Sr. Presidente, neste sentido, o Partido dos trabalho por prazo indeterminado somente será

Trabalhadores vota favoravelmente ao destaque. rescindindo por ato unilateral da administração
Vota "sim" ao destaque. pública, nas seguintes hipóteses: falta grave,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O acumulação ilegal de cargos e necessidade de
PMDB, como vota? redução de quadro de pessoal.

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB _ RS. Sr. Presidente, acabamos de votar, por maioria,
Sem revisão do orador.) Vota "não", Sr. contra a forma de definir a insuficiência de
Presidente. desempenho ou os critérios gerais únicos para a

necessidade de redução de quadro por excesso de
despesa - querfamos que houvesse condição lIe
igualdade de situações.

Por exemplo: o efetivo e o celetista têm de ser
demitidos por excesso de despesa. Que regra
adotarfamos para sua demissão? Poderfamos pegar
um iniciante de carreira, efetivo, e compará-lo a um
celetista com quase 35 anos de serviço, com filhos, e
assim por diante. Que critérios adotarfamos para a
dispensa por excesso de gastos? Essa emenda já foi
derrubada. Estamos apresentando outra
especificamente em relação ao excesso de gasto de
forma geral.

Quando a demissão ocorre por excesso de
despesas, o que estamos propondo é o emprego da
redução prevista no inciso 111, que é o excesso de
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despesa. "Será considerado extinto, vedada a demitidos, e suas funções serem desenvolvidas
criação de cargo, emprego ou função com atribuições através da terceirização dos serviços.
iguais ou assemelhadas." A emenda é de fundamental importancia e por

Portanto, estamos demitindo por excesso de gas- isso deve ser aprovada. O Bloco PSB/PCdoB vota
to, por excesso de despesa. Vejam V. Exas. que atingi- "sim".
mos o limite em que temos de garantira demissão, para A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão da
que não seja ultrapassado o limite de gasto. oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, an-

Ora, se é esse o motivo, estamos propondo - tes de encaminhar a votação para a Emenda nA 3,
se o administrador está cumprindo rigidamente o que gostaria de registrar que, devido à rapidez com que foi
determina a legislação - que não se pode criar votada a Emenda nA 6, faltou o encaminhamento do
cargo, emprego ou função com atribuiçOes iguais ou PDT.
assemelhadas. Darlamos um prazo, que seria o É uma incoerência votar a insuficiência de
mesmo do mandato do referido administrador, que, desempenho conforme consta no projeto, uma vez
por excesso de gasto, para poder cumprir a que, em agosto, já discutimos profundamente os
legislação, procede à demissão; e no último ano de critérios para a demissão por insuficiência de
seu governo retoma as contratações. Ou seja, passa desempenho. Em agosto, esta Casa aprovou uma lei
o governo inteiro sem contratar e só volta a fazê-lo estabelecendo critérios para a demissão de
nos últimos meses - quando está perto das eleiçOes funcionários estáveis. Não me conformo com o fato
e de sua salda do governo. Com a nossa emenda, de o servidor, em função do retorno do regime
isso não pode ocorrer. celetista, ser submetido a essa lei, que não define

Além disso, não pode ser cargo assemelhado, critério nenhum, permitindo profunda injustiça.
não pode ser função idêntica e também não pode Fica registrado que a Emenda nll 6, do PDT, foi
contratar pessoas flsicas ou jurldicas prestadoras de apresentada em 1998 na Comissão de Trabalho,
serviço para exercer as mesmas atividades. Porquê? Administração e Serviço Público. Ela era diferente da
Ora, se estou demitindo por excesso de despesas, emenda do PT, que também inclula o inciso 111, que
como vou contratar para prestação de serviço uma tratava da demissão por redução, por medida
pessoa jurldica? Não há lógica, senão o que vou fazer econOmica.
é utilizar a redução legal de gastos com o pessoal O PDT vota "sim" a esta emenda do PT.
para terceirizar o serviço público e fazer a contratação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareço a
de terceiros. Ou seja, vou estar eliminando a ação do V. Exa. que, com relaçao à Emenda nA 6, nao houve
serviço público para a prestação desse serviço por nenhuma inscriçao para encaminhamento, e que V. Exa.
uma agenciadora. encaminhou pelo seu partido, o PDT.

Não podemos permitir isso, Sr. Presidente, O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisão
Sras. e Srs. Deputados. Se há vontade de cumprir a do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".
legislação fielmente, consideramos que só existe um O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Sem
meio: acatar o destaque e aprovara nossa emenda. É revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
o que esperamos desta Casa. "não". '

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
votam os Srs. LIderes? revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT reafirma

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem que, para evitar a terceirização e garantir que a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". demissão seja para reduzir gastos, não podemos

A SRA. VANESSA GRAZZlOTIN (BIocoIPCdoB - permitir a recontratação para as funções
AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, entendo assemelhadas ou para as mesmas funções de
que a emenda é necessária, inclusive para garantir os pessoas jurldicas.
objetivos do projeto de lei, que é possibilitar a demissão O PT vota "sim" à emenda.
do servidorquando os gastos ultrapassarem o permitido O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
pela lei. Penso porém que seria uma incoerência nao revisaodo orador.)-Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
haver qualquer resguardo para que a administração . O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
não contrate, no perlodo que a emenda prevê - de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
quatro anos -, servidores para a mesma função. vota "não",
Caso não se aprove a emenda, veremos O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
profissionais, servidores públicos, celetistas serem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".



PROJETO DE LEI NIl4.811-C, DE 1998

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração fed
eral direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O pessoal admitido para emprego público

na administração federal direta, autárquica e
fundacional terá sua relação de trabalho regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nA 5.452, de 111 de maio de 1943, e
legislação trabalhista correlata, naquilo que a lei não
dispuser em contrário.

§ 111 Leis especificas disporão sobre a criação
dos empregos·de que trata esta Lei no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, bem como sobre a transformação
dos atuais cargos em empregos.

§ 2AJ: vedado:
I - submeter ao regime de que trata esta Lei:
a) servidores que, em decorrência das

atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam
atividades exclusivas de Estado, nos termos das leis
mencionadas no art. 247 da Constituição Federal;

b) cargos públicos de provimento em comissão;
11- alcançar, nas leis a que se refere o parágrafo

anterior, servidores regidos pela Lei n1l 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, às datas das respectivas
publicações.

§ 3ll Estende-se o disposto no parágrafo anterior
à criação de empregos ou à transformação de cargos
em empregos não abrangidas pelo § 1A.

§ 4AA critério da administração, aplica-se o re
gime previsto no caput, de acordo com o disposto
nesta Lei, ao pessoal admitido nos termos dos arts.
232 a 235 da Lei nA 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ou da Lei nA 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
cujo tempo de exercfcio supere o inicialmente
previsto, desde que a contratação tenha ocorrido
mediante processo seletivo externo realizado por
meio de provas ou de provas e tltulos.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Art. 2AA contratação de pessoal para emprego
ueputados que a aprovam permaneçam como se público deverá ser precedida de concurso público de
encontram. (Pausa.) provas ou de provas e tftulos, conforme a natureza e

REJEITADA. a complexidade do emprego.
Está prejuticado destaque da bancada do PT, de Art. 3A O contrato de trabalho por prazo

mesmo teor. indeterminado somente será rescindido por ato unilat-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre eral da administração pública nas seguintes

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação hipóteses:
Final: I - prática de falta grave, dentre as enumeradas

no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLl;

11 - acumulação ilegal de cargos, empregos ou
funções públicas;

11I - necessidade de redução de quadro de
pessoal, por excesso de despesa, nos termos da lei
complementar a que se refere o art. 169 da Consti
tuição Federal;

IV - insuficiência de desempenho, apurada em
procedimento no qual se assegurem pelo menos um
recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo,
que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhe
cimento dos padrões mlnimos exigidos para continu
idade da relação de emprego, obrigatoriamente es
tabelecidos de acordo com as peculiaridades das
atividades exercidas.

Parágrafo único. Excluem-se da
obrigatoriedade dos procedimentos previstos no caput
as contratações de pessoal decorrentes da
autonomia de gestão de que trata o § BJl do art. 37
da Constituição Federal.

Art. 411 Aplica-se às leis a que se refere o § 111

do art. 111 desta Lei o disposto no art. 246 da
Constituição Federal.

Art. 511 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estao.
(Pausa.)

APROVADA.
Vai ao Senado Federal.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.
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o SR. RODRIGO MAIA (PTB - RJ. Sem revisao
do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao anterior votei
com a Liderança do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogo
a sessao por uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-
PROJETO DE LEI NIl934-A, DE 1999

(Do Senado Federal)

Discussao, em turno único, do Projeto
de Lei n2 934, de 1999, que dispõe sobre
anistia de multas aplicadas pela Justiça
Eleitoral em 1998; tendo parecer da Comissao
de Constituiçêo e Justiça e de Redaçêo pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e dos de nJls 2.590/96,
4.850/98, 158199 e 1.075199, apensados, e, no
mérito, pela aprovaçêo deste, com emendas, e
pela rejeição dos de nIIs 2.590/96, 4.850/98,
158199 e 1.075199, apensados (Relator: Sr.
Ney Lopes). Tendo apensados os Projetos de
Lei n112.590I96, 4.850198,158199 e 1.075199.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requerimento, nos termos regimentais, a

retirada de pauta do Projeto de Lei nll 934, de 1999.
Sala das SessOes, 10 de novembro de 1999. - Aé

cio Novais, Lider do PSDB - Jandira Feghali, Vi
ce-Llder do Bloco Parlamentar PSBIPCdoB -Inocêncio
Oliveira, Liderdo PFL - ValterAmaral, Vice-Liderdo PT
- Roberto Argenta, PHDBS - Regis Cavalcanti, Vi
ce-Lider do PPS - Nelson Proença, Vice-Lider do
PMDB - Odelmo Leão, Lider do PPB- Alceu Collares,
PDT - RS - Darcisio Perondi, Vice-Lider do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votaçêo o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se acham. (Pausa).

APROVADO.
A matéria irá para a sessao extraordinária que

será realizada logo a seguir.
O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ex

a palavra.
O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Sem

revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
partido na primeira votaçao de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo

Nll 82-C, DE 1995
(Dos Srs. Carlos Mosconi, Eduardo Jorge e outros)

Discussêo, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nII 82-B,
de 1995, que altera os arts. 34, 35, 156, 160,
167 e 198 da Constituição Federal e o Ato das
DisposiçOes Constitucionais Transitórias, para
assegurar os recursos mlnimos para o
financiamento das ações e serviços públicos
de saúde, conforme redaçêo do vencido
elaborado pela Comissêo Especial (Relator:
Sr. Ursicino Queiroz).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer - Consulto
os Srs. Deputados se mantêm a inscriçêo. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. D.eputado Arnaldo
Faria de Sá, para discutir a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, sei da pressa do Plenário em apreciar
esta matéria, já em segundo turno. A própria votaçêo
em primeiro turno já demonstrou a vontade da maioria
deste Plenário de aprovar esta PEC, tentando salvar
a saúde. Digo "tentando· salvar a saúde - mais uma
vez -, porque já aprovamos a CPMF, que tinha o
mesmo objetivo. Depois, tornamos definitiva a
contribuiçêo que era provisória; e ainda aumentamos
o seu percentual em 90%, passando de 0,20 para
0,38%. Na verdade, nada resolveu o problema da
saúde, e continuou havendo desvios na arrecadaçêo
dessas verbas, justamente para que tivéssemos de
buscar outras alternativas. Esta também nao será a
SOlUÇa0. Vincular - se - ao, recursos orçamentários
federais, estaduais e municipais, e continuaremos
tendo uma saúde caótica.

Se voltarmos um pouco no tempo, vamos verificar
que, no inIcio dos anos 90, inviabilizou-se asaúde públi
ca para dar espaço aos planos de saúde privada. Em
menos de dez anos, chegamos a esta triste situaçêo:
nem saúde pública, nem saúde privada.

O ex-Ministro da Saúde Adib Jatene
empreendeu grande luta para criar a CPMF, mas nao
chegou, em nenhum momento, a ser beneficiário da
administraçao desses recursos, pois, tao logo foi
aprovada, S.Exa. submeteu-se a uma cirurgia e saiu
do Governo. Na prorrogaçêo da CPMF, a área
econômica, que era contra a criaçêo da contribuiçêo,
passou a ser a favor, por entender que os recursos
eram necessários para a saúde financeira, e nao para
a saúde das pessoas.



"Art. 34 ..

VII- ..

e) aplicaçao do mrnimo exigido da receita
resultante de impostos es1aduais, compreendida a
proveniente de lransferências, na manutenção e
desenvoMmen1o do ensino e nas açOes e
serviços públicos de saúde."
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Para a saúde financeira, querem, de qualquer própria pele a gravidade do estado de saúde do povo
maneira, os recursos da CPMF. Mas, como os brasileiro, sobretudo do povo pobre, exclurdo, aquele
recursos não são suficientes, não bastam, buscam a que é atendido pelo SUS; depois de a Comissão de
tal da vinculação orçamentária federal, estadual e Seguridade Social e FamrJia discutir o assunto por
municipal. E, na sede de aprovara vinculação munici- quase seis. meses, quero fazer um apelo, que eu até
pai, autorizamos nesta emenda a criação do IPTU chamaria de patético, a todos os nobre companheiros
progressivo, contra muitas decisOes judiciais. O presentes. Solicito àqueles que se inscreveram que
próprio Supremo Tribunal Federal assim já se renunciem ao encaminhamento, para que passemos
houvera manifestado anteriormente. logo à votação, já que a matéria foi exaustiva e

Ainda assim, a Casa prefere ficar no silêncio, completamente discutida nesta Casa.
prefere enganar, prefere usar um esparadrapo. Coloco nas mãos sábias de V. Exa. este nosso
Admite que está preocupada com a saúde. mas não apelo, Sr. Presidente.
busca verificar efetivamente os números envolvidos. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer - Atendo

O Governo fecha determinado hospital por tal ao apelo sábio de V. Exa. e consulto os Deputados
motivo, fecha determinado laboratório por outro inscritos se há desistência ou se alguém insiste em
motivo; e eu nunca o vi preocupado em abrir um hos- usar a palavra. (Pausa.)
pital, ~u em oferecer condiçOes de se fabricarem Como ninguém se manifestou, entendo que
remédiOS que possam realmente atender às todos tenham desistido da inscrição.
necessi~ades da população.. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não

Sei que estou pregando para o vaZIO, falando havendo mais oradores inscritos declaro encerrada a
para o nada,' pois muitos definiram seus votos de discussão. '
acordo c?m o que se d~terminou, mas quero que OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Consulto
fique registrado nos Anal.s desta Casa qu~ aqueles o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá se quer
que votare.~ dessa manel~a devem te~ o CUidado e a encaminhar contra a matéria.
responsabilidade de, daqUI a um ou dOIS anos, cobrar
essa melhora para o setor. Lamentavelmente, a O ~R. ARNALDO FARIA DE ~A (PPB - SP..
saúde não deverá melhorar, mas cabe deixar este Sem. reVisão do orador.) - ~r. Pres.lden~e, p~ra a
registro àqueles que ainda estão atentos para todas celendade dos trabalhos, declino da minha Inscnção.
as possibilidades. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

A Câmara dos Deputados, ao aprovar esta Agradeço a V. EX-.
emenda de vinculação dos Orçamentos Federal, Há vários oradores inscritos para encaminhar a
Estaduais e Municipais à saúde estará permitindo, a favor, mas suponho que todos tenham desistido de
partir do próximo ano, que as Câmaras Municipais fazê-lo. Passa-se à votação.
aumentem o IPTU. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

Esta Casa, não satisfeita em aprovar a CPMF, a submeter a votos em segundo turno, a Proposta de
vinculação do FEF e a vinculação aos Orçamentos Emenda à Constitui~o nA 82 de 1995.
Federal, Estaduais e Municipais, está agora As Mesas da Câmara dos Deputados e do
permitindo o aumento do imposto municipal. Essa Senado Federal, nos termos do art. 60 da
emenda permitirá o aumento progressivo do IPTU, Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
sem que isso melhore a saúde. ao texto constitucional:

O SR. JOSÉ L1NHARES - Sr. Presidente, peço Art. 1AA alfnea e do inciso VII do art. 34 passa a
a palavra pela ordem. vigorar com a seguinte redação:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ L1NHARES (PPB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, depois de exaustivos de
bates; depois de termos aparado todas as
controvérsias, num esforço que eu chamaria de
trabalho de Parlamentares verdadeiros, com
renúncia de ambas as partes e todos os partidos
chegando a um consenso; depois que sentimos na
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Art. 211 O inciso 11I do art. 35 passa a vigorar
com a seguinte redaçao:

"Art. 35 .

11I - nao tiver sido aplicado o mfnimo
exigido da receita municipal na manutençao
e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde."

Art. 3ll O § 111 do art. 156 da Constituiçao
passa a vigorar com a seguinte redaçao:

"Art. 156 .

§ 111 Sem prejurzo da progressividade
no tempo a que se refere o art. 182, § 411,

inciso 11, o imposto previsto no inciso I
poderá:

I - ser progressivo em razao do valor
do imóvel; e

11 - ter alCquotas diferentes de acordo
com a localizaçao e o uso do im6vel."

Art. 411 O parágrafo único do art. 160 passa a
vigorar com a seguinte redaçao:

"Art. 160 .
Parágrafo único. A vedaçao prevista

neste artigo nao impede a Uniêo e os
estados de condicionarem a entrega de
recursos:

I - ao pagamento de seus créditos, in
clusive de suas autarquias;

11 - ao cumprimento do disposto no art.
198, § 211, incisos Je li."

Art. 5ll O inciso IV do art. 167 passa a vigorar
com a seguinte redaçao:

"Art. 167 ..

IV - a vinculaçêo de receita de
impostos a órgêo, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartiçao do produto da
arrecadaçao dos impostos a que se referem
os arts. 158 e 159, a destinaçao de recursos
para as ações e serviços públicos de saúde
e para manutençao e desenvolvimento do
ensino, corro determi1ado, respectivamenfe, pelos
arts. 198, § 2fJ, e 212, e a preslaçao de garal1ias
às operações de crédito por antecipaçllo de.
receita, previstas no art 165, § ao, bem assin o
disposlo no § 411 deste artigo."

Art. 6ll O art 198 passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§, remunerados como § 111 o parágrafo
único existente:

"Art. 198 ..
§ 111 .

§ ~ A Uniao, os Estados, o Distrito Fed
eral e os Municrpios aplicarao, anualmente, em
ações e serviços públicos de saúde recursos
mfnimos derivados da aplicaçao de percentuais
calculados sobre: .

I - no caso da Uniao, na forma
definida nos termos da Lei Complementar
prevista no § 311;

11 - no caso dos Estados e do Distrito
Federal, o produto da arrecadaçao dos im
postos a que se refere o art 155 e dos recur
sos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I,
a, e li,' deduzidas as parcelas que forem
transferidas aos respectivos Municrpios;

11I - no caso dos Municrpios e do
Distrito Federal, o produto da arrecadaçao
dos impostos a que se refere o art. 156 e
dos recursos de que tratam os arts. 158 e
159, inciso I, b e § 311•

§ 311 Lei Complementar, que será
reavaliada pelo menos a cada cinco anos,
estabelecerá:

I - os percentuais de que trata o § 2.0;
11 - os critérios de rateio dos recursos

da Uniao vinculados à saúde destinados
aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municrpios, e dos Estados, destinados a
seus Municrpios, objetivando a progressiva
reduçao das disparidades regionais;

11I -as normas de fiscalizaçao, avalia
«;ao e controle das despesas com saúde nas
esferas federal, estadual, distrital e municipal;

IV - as normas de cálculo do montante
a ser aplicado pela Uniêo.

Art. 7.!l O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

"Art. 75. Até o exercfcio financeiro de
2004, os recursos mfnimos aplicados nas
ações e serviços públicos de saúde serao
equivalentes:

I - no caso da Uniêo:
a) no ano 2000, o montante

empenhado em ações e serviços públicos
de saúde no exercfcio financeiro de 1999
acrescido de, no mrnimo, cinco por cento;

b) do ano 2001 -ao ano 2004, o valor
apurado no ano anterior, corrigido pela varia
ção nominal do Produto Interno Bruto - PIB.
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11 - no caso dos Estados e do Distrito vem sofrendo tantos desvios de recursos, votamos a
Federal, doze por cento do produto da favor da matéria.
arrecadação dos impostos a que se refere o A SRA. JANDIRA FEGHALI (BIoco/PCdoB - RJ.
art. 155 e dos n~cu.rsos de que trata~ os Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesardos Ii-
arts. 157 e 159, inCISO I, a, e 11, deduzidas mites da proposta e do desastre que poderá haver no
as par~las q~e ~orem transferidas aos ano que vem com um orçamento abaixo da inflação,
respectivos MUnJcfplos; e consideramos que o acordo deve ser mantido para ga-

111 - no caso dos Municfpios e do rantir a vinculação dos recursos para saúde.
Distrito Federal, quinze por cento do produto O PSB/PCdoB vota "sim"
da arrecadação dos impostos a que se '.
refere o art. 156 e dos recursos de que A SRA. MIRIAM REI~ (PDT - RJ. Sem re..vl~a?
tratam os arts. 158 e 159, inciso I, b e § 3.11. da or~dora.) - Sr. Presidente, o PDT .vo~a Sim,

§ 1.11 Os Estados, o Distrito Federal e os acreditando que estar!lOS d~ndo .~ntrlbUlção ao
Municfpios que apliquem percentuais Pafs, a fim de que a saude seja a prioridade.
inferiores aos fixados nos incisos 11 e 111 Esperamos que esses recursos vinculados
deverao elevá-Ios gradualmente até o sejam respeitados e que haja, acima de tudo,
exercfcio financeiro de 2004, ~duzida a melhoria qualitativa e quantitativa nos serviços
diferença à razao de, pelo menos, um quinto públicos de saúde. O que.e~ta~os vendo hoje é uma
por ano, sendo que, a partir de 2000, a vergonha, uma profunda injustiça. Os trabalhadores,
aplicação será de pelo menos sete por cento. ~ ~opulaçao assalari~da, aqueles que têm como

§ 2.11 Dos recursos da Uniao apurados unJ'?O plano. d.e .saude o SU~, .estão sendo
nos termos deste artigo, quinze por cento, ternvel~e.nte Inj~stlçados e margln~h~ados, te~do
no mfnimo, serao aplicados nos Municfpios, seu dlr~lto mais sagrado, o direito à Vida,
segundo o critério populacional, em açOes e desrespeitado.
serviços básicos de saúde, na forma da lei. O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Sem

§ 3.11 Os recursos dos Estados, do revisao do orador.) Sr. Presidente, o PPB,
Distrito Federal e dos Municlpios destinados agradecendo a generc:>sidade e a aquiescência de
às ações e serviços públicos de saúde e os todos os companheiros em retirar os seus
transferidos pela Uniao para a mesma encaminhamentos, vota "sim", com muita honra, em
finalidade serao aplicados por meio de Fundo favor do SUS deste Pafs.
de saúde que será acompanhado e fiscalizado O SR: CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisão
por Conselho de Saúde, sem prejufzo do do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
disposto no art. 74, da Constituição. Brasileiro vota "sim".

§ 4.11 Na ausência da lei complementar O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
a que se refere o art. 198, § Jll, a partir do revisao do orador.) - Sr. Presidente, constitufmos
ex~rcfcio financeiro de 200?, ~plicar-se-áà nesta Casa um acordo, porque, por problemas
unJao, aos Estados, ao Distrito Federal e regimentais era impossfvel votar esta matéria se nao
aos Múnicfpios o disposto neste artigo." tivéssemos 'o apoio unanime de todas as bancadas.

Art. 8.11 Esta Emenda Constitucional entra em Porém, chamo a atenção para dois itens que
vigor na data da sua publicaçêo. contrariam a posiçêo do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O primeiro deles foi ilustrado de forma brilhante
votam os Srs. LIderes? pelo médico de saúde pública e pediatra Gilson

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem Carvalho, que disse, num texto que acabo de ler, que
revisao do orador.) - O Bloco PL vota "sim", Sr. a emenda que aqui votamos terminou algemando-
Presidente. e todos estamos a favor - os recursos estaduais e

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem municipais para a saúde, mas, para a Uniêo, ela
revisao do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota a fa- terminou fazendo a vinculação, como se fosse um
vor da matéria. laço de fita, que pode se desfazer muito facilmente.

Destacamos que temos uma posição bastante O segundo item diz respeito à verba do
crftica, contrária mesmo à vinculaçêo de recursos Orçamento Federal destinada à saúde para o ano
orçamentários, qualquer que seja o seu destino. que vem. Está dito da seguinte forma: sao 5% a mais
Porém, neste caso, em se tratando da saúde, que do que o empenhado neste ano. Se a inflaçêo for de
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10%, na verdade vamos ter uma diminuição de 5% dente da República. O Executivo e o Legislativo estão
para o ano que vem. de mãos dadas pela saúde do Brasil. Esta é uma con-

Portanto, esperamos que, no Senado Federal, quista de todos os brasileiros.
onde a unanimidade não é necessária, sejam A Liderança do Governo vota "sim".
corrigidos esses pontos, a fim de que se tenha o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
seguro inflacionário garantido para o ano que vem. votação a Proposta de Emenda à Constituição nll 82,

O PT vota "sim". de 1995.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem que tomem os seus lugares, a fim de ter inicio a

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB votação pelo sistema eletrônico.
entende que a matéria evoluiu bastante. Ela tramita Está iniciada a votação.
nesta Casa há mais de seis anos, e chegamos a um Queiram seguira orientaçao dovisorde cada posto.
ponto que coroou de êxito o trabalho de todos O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
aqueles que estiveram envolvidos na questão. peço a palavra pela ordem.

Portanto, o PMDB entende que se trata de O SR. PRESIDENlE (Michel Temer) - Tem V. 8<a.
grande avanço e espera que isso represente a a palavra.
melhoria da assistência à saúde pública do Pais. O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.

O PMDB vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Sem revi- Humanista vota "sim".

são do orador.) - Sr. Presidente, a votação, em segundo A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN Sr.
tumo, da emenda que vincula recursos para a saúde é Presidente, peço a palavra pela ordem.
fruto de acordo de todos os partidos desta Casa. O SR. PRESIDENlE (Michel Temer) - Tem V. 8<a.

Trata - se de grande avanço para o SUS. Nesta a palavra.
oportunidade, mais uma vez, cumprimento os A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN
Parlamentares, especialmente os Srs. Lideres e (Bloco/PCdoB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr.
V.Exa., pela condução de todo o processo de Presidente, ouvi V. Exa. dizer que quem votasse
negociação. agora teria sua presença justificada na votação ante-

O PSDB vota "sim", sabendo que se trata de um rior, mas mesmo assim faço questão de registrar o
marco histórico para a saúde pública brasileira. meu voto.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem Na votação anterior, votei de acordo com o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, teria pouco a Bloco PCdoB/PSB.
acrescentar. A saúde vai dispor de recursos O SR. JOSÉ GENOfNO - Sr. Presidente, peço
necessários para um bom programa não só no campo a palavra pela ordem.
da saúde profilática, más também da curativa. Mas o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
mais importante desta emenda é que vai obrigar a palavra.
Estados" e Municlpios a também fixarem limites O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Pela ordem.
orçamentários para atuação neste importante setor. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reafirmo o

É uma conquista importante para o setor de voto "sim", pedindo licença a V. Exa. para convocar a .
saúde, fruto de amplo entendimento desta Casa. A bancada do PT para uma reunião no Espaço Cultural.
Camara, mais uma vez, antecipa-se aos fatos e Acompanharemos a sessão extraordinária e, se for
demonstra que está à altura deste momento polltico necessário, subiremos para votar.
que vivemos, procurando soluções para as atividades Muito obrigado, Sr. Presidente.
próprias e especificas do Estado, que poderão, ao O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
mesmo tempo, proporcionar ao povo brasileiro Parlamentares, logo depois, teremos sessão
melhoria em todos os campos. extraordinária com importantes matérias em pauta,

Esta emenda é importante, é fundamental para inclusive emenda à Constituição.
o Pais, e o PFL vota "sim". O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,

O SR. DARCfslO PERONDI (PMDB - RS. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
tados, de fato este momento é um marco histórico. Hou- a palavra.
ve acordo entre todos os partidos da base do Govemo e O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem
da Oposição, boa vontade e determinação do Sr. Presi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que vou falar



O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, na votaçêo an
terior, acompanhei o meu partido, o PMDB. Peço que
seja feito este registro, por gentileza.

O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um erro na
hora de apertar o bota0. Para efeitos administrativos,
na votaçêo anterior o meu voto foi "sim".

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, na votaçêo an
terior, votei de acordo com meu partido, o PMDB.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votaçêo an
terior votei conforme o partido..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário.
Ainda haverá muita matéria pela frente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
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interessa a muitos Parlamentares. Nêo quero entrar O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Pela
no mérito da questao, se estamos ganhando pouco ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
ou nêo. Há quatro meses... dizer que estamos, de fato, satisfeitos com este mo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero mento - a votaçao desta matéria vai ao encontro das
dizer a V. Exa. que, nestas votaçOes, estou necessidades da saúde e de seus profissionais, que,
concedendo a palavra apenas para questao de em todo o Pars, têm trabalhado em precárias condi-
ordem ou encaminhamento da matéria em discussêo. çOes.
Logo depois da votaçêo, concederei a palavra a V. Exa. Hoje, os profissionais de saúde comemoram a

O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente, votaçêo desta PEC, que vincula recursos para a
peço a palavra pela ordem. saúde nos Municrpios, nos Estados e na Uniêo. "Tive

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E>ca. oportunidade de apresentar uma emenda que foi
a palavra. considerada junto com a Emenda nA 82. Participei das

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem reuniões da Comissêo cujo Presidente era o
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, na votaçêo an- Deputado Nelson Marchezan, e agora estou
terior, votei de acordo com a bancada do Partido dos participando das negociaçOes com todos os partidos.
Trabalhadores. Quero registrar a minha satisfaçêo pelo grande

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revisao avanço. Agora, a prioridade é para a saúde, que é um
do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vOtaçao nomi- direito do cidadêo e está recebendo os recursos
nal, votei com a bancada do Partido dosTrabalhadores. necessários para a construçêo de um pais melhor e

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem mais saudável. Nêo há como construir um grande
revisêo da oradora.) - Sr. Presidente, na votaçêo an- pais sem que se dê saúde e educaçêo a seu povo.
terior, votei com a bancada. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio encerrar a votaçêo.
que, na sessêo extraordinária, vamos apreciar o Srs. Deputados venham ao plenário. Quem nao
Projeto de Lei nA 934, de 1999 - que trata da anistia votar nesta matéria será malvisto pelos setores da saú-
das multas -, o Projeto de Lei nA 88-A, de 1999, e a de.
Proposta de Emenda à Constituiçêo nA 7-B, de 1999.

Estou retirando, de oficio, da pauta da sessêo
extraordinária, o Projeto de Lei nA 1.617 - B, de 1999,
que dispõe sobre a criaçêo da Agência Nacional de
Águas.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS) 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS.
Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, apenas
quero registrar meu voto favorável na votaçêo ante
rior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário, pois estamos em
processo de votaçêo nominal. Trata - se do segundo
turno da proposta de emenda constitucional que
destina recursos à saúde.

A Secretaria da Mesa deverá acionar as
campainhas para chamar a atençêo dos Srs.
Deputados. Peço que permaneçam em plenário.
Logo mais, haverá sessêo extraordinária.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.



Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53767

O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
dem. Sem revisao do orador:) - Sr: Presidente, após vo- a palavra.
tarmos a emenda de redação, com a qual todos os LIde- O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or-
res estão de acordo, peço que sua volta à Comissao demo Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
Especial seja dispensada, para que votemos a redação solicita a seus Deputados que compareçam ao plenário,
final nesta mesma sessêo. É importante que isso aconte- para votação, mais uma vez, da PEC da saúde.
ça, a fim de que o Senado Federal tenha prazo para dis- O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
cutir e votar esta emenda ainda neste ano. palavra pela ordem.

Sr. Presidente, apelo a V. Exa. que consulte os LIde- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
res dos demais partidos, a fim deque possamos conduira a palavra.
votaçao desta importante matéria ainda nesta sessao. O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, anuncio
não há modificações na redação do segundo turno, a que, na votação anterior, votei "não", com a bancada.
matéria não precisa voltar à Comissão Especial. A O SR. EDUARDO JORGE _ Sr. Presidente,
votação da redação final será neste plenário. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
encerrar a votação. lavraapa .

Todos já votaram? O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pela
O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, no

peço a palavra pela ordem. momento em que estamos concluindo a votação da
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. emenda que vincula recursos para a saúde, gostaria

a palavra. de fazer um alerta a todas as entidades, à sociedade
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela civil, aos profissionais da saúde, aos Conselhos de

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Saúde, ao Conselho Nacional de Secretários
PSDB convoca seus Deputados a virem ao plenário, Municipais e Estaduais de Saúde.
para votarmos emenda constitucional em favor da É muito importante o acompanhamento desse
saúde pública brasileira. processo no Senado Federal, porque, se foi posslvel

Solicito a presença dos Deputados no plenário, o acordo na Câmara dos Deputados, é preciso que
a fim de obtermos quorum expressivo, como o que ele seja honrado no Senado a tempo de influenciar o
tivemos no primeiro turno. Orçamento do ano 2000.

Venham ao plenário, portanto, Deputados do Por isso, neste momento, faço um apelo no sen-
PSDB. tido de que a Câmara dos Deputados, mais uma vez,

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente, ajude o Sistema Único de Saúde. Solicito também às en-
peço a palavra pela ordem. tidades da sociedade civil que, no BrasU inteiro, estão nos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. acompanhando, que voltem agora o seu trabalho, que foi
a palavra. muito relevante, para o Senado Federal, a fim de que

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem esta emenda que a Câmara oferece ao Senado tenha a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dar tramitação mais rápida passlvel, sendo conclulda ainda
uma informação ao plenário. neste ano de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
a matéria em votação, Deputado? encerrar a votação.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Não, Sr. Todos votaram?
Presidente. Trata - se de uma liminar que acabou de O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA Sr.
ser concedida. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ' O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
estou permitindo manifestaçOes que não sejam sobre Exa. a palavra.
a matéria em votação. Assim que puder, darei a O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
palavra a V.Exa., com muito prazer. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Muito obrigado. lamento profundamente que, dos 469 Deputados
O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, presentes na Casa, neste momento em que há uma

peço a palavra pela ordem. votação nominal, apenas 415 tenham votado.
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V. Exa. pode encerrar a votação, já que foi um
encaminhamento unânime de todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação.

Todos votaram?
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio

o resultado:
Proposição: PEC NO 8211995 - SEGUNDO TURNO

Início Votação: 10/11/1999 19:27

Fim Votação: 10/11/1999 19:42

Resultado da Votado
Sim 416
Não 3
Abstenção 1

Total da Votação 420

Art. 17 1

Total Quorum 421

Obstrução O

Votaram
Sim: 416
Não: 03
Abstenções: 01
Total: 420

É aprovada, em 211. turno, a proposta de emenda
à Constituição nll. 82/95.

LISTAGEM DE VOTAÇAO:

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:19

Orientação
PFL -Sim
PSOB-Sim
PMDB·Sim
PT-Sim
PPB ·Sim
PlB·Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB • Sim
PUPSTIPSL • Sim
PPS·Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
A1ceste Almeida PMDB Sim

Almir Sá PPB Sim

Francisco Rodrigues PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Rorllllma : 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim

Badu Piéanço PSDB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Deusdeth Panto;a PFL Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTS Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTS Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
lIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim

José Aleksandro PFL Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDS Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Francisco Coelho PFL Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Sim

Neiva Moreira PDT Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 11

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Aníbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Chiquinho Feitosa PSDB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim

Marcelo Teixeira PMDB Sim

Moroni Torgan PFL 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: 19

PIAul
Átila Ura PSDB Sim

B.Sâ PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Mussa Demes PFL Sim

Paes Landim PFL Sim

Themlstocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT. Sim

Total Piaui: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
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Partido Bloco Voto
Iberê Ferreira PP8 Sim
Laire Rosado PMD8 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 Abilio PMD8 Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMD8 Sim
Damião Feliciano PMD8 Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSD8 Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSD8 Sim
João Caldas PL PUPST/PSL Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSDB Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

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
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
JairoAzi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge I<houry PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB -Sim
Aécio Neves PSDS Sim
AntOnio do Valle PMDB Sim

Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
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Eduardo Barbosa PSOB Sim

EJiseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMDB Sim

Herculano Anghinetti PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

Je>ao Fassarella PT Sim

João Magalhães PMOB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSOB Sim

Júlio Delgado PMDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PST PUPST/PSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria Elvira PMOB Sim

Mário de Oliveira PMOB Sim

OdelmoLeão PPB Sim

Olimpio Pires POT Sim

Osmânio Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSOB Sim

Saraiva Felipe PMOB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMOB Sim

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
A1oizio Santos PSOB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

JofloCoser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Marcus Vicente PSOB Sim

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSOB Sim

Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito santo: 10

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim

Alexandre Santos PSOB Sim

A1merinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim
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Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB Sim
Or. Heleno PSOB Sim
EberSilva POT Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PPB Sim
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Abstenção
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PMOB Sim
Laura Cameiro PFL Sim
Luis Eduardo POT Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Mareio Fortes PSOB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PS06 Sim
Antonio Kandir PSOB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSOB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim
Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSOB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PST PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Sim
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SÃO PAULO
Partido Bloco Voto

Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Genoíno PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghiní PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Sim

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Tetê Bezerra PMDB Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 6
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GOlAs
Barbosa Neto
Geovar. Freitas
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
VilmarRocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANA
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
BasilioVillani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos

Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

Total Paraná: 24

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss

Partido

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

PT
PMOB
PSOB
PTB
PFL
PMOB

PFL
PFL
PFL
PSOB
PSOB

'PPB
PT
PMOB
PMOB
PTB
PFL
PMOB
PTB
PSOB
PT

PSOB
PMOB
PPB
PPB
PMOB
PT
PPS
PFL
PFL

PFL
PT

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim



Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53777

PT Sim

POT Sim

POT Sim

PPB Sim

PTB Sim

PMOB Sim

PMOB Sim

POT Sim

PT Sim

PPB
~;,

PMOB Sim

PT Sim

PT Sim

PMOB Sim

PSOB Sim

PMOB Sim

PMOB Sim

PL PUPST/PSL Sim

PT Sim

POT Sim
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Justificação

Trata-se de correção de um equivoco quanto a
referência aos incisos I e 11 dispostos no art. 160.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999.
Inocêncio de Oliveira, Uder do PFL - Nelson
Proença, Vice-Líder do PMDB - OdeImo Leão, Uder
do PPB - Vicente Caropreso, Vice-Uder do PSDB 
Fernando Coruja, Vice-Uder do PT - Walter
Pinheiro, Vice-Uder do PT - Aldo Rebelo, Uder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Regis Cavalcanti
Vice-Uder do PPS. '

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -. Trata-se
apenas da correção de um equivoco quanto à
referência aos incisos I e 11 do disposto no art. 160. A
emenda de redação, portanto, substitui, no art. 4Qdo
texto da PEC. a referência aos incisos I e 11 por incisos
11 e 111, constante do inciso 11 do art. 160. -

Se V. Ex.lls estiverem de acordo...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Concedo a palavra ao Relator, Deputado Ursicino
Queiroz.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, a despeito de todo o cuidado havido,
houve pequena falha de digitação: em vez de nos
remetermos aos incisos 11 e 111 do § 2Q, criado na
emenda ao art. 198 da Constituição Federal, nós nos
remetemos aos incisos I e 11. Isso, evidentemente,
não altera o conteúdo da matéria.

Solicitamos, pois, a aprovação da emenda.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Esta emenda de redação,
regimentalmente, obrigaria o retorno da PEC à
Comissão, para depois vir ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Témer) - Sr.
Deputado Arnaldo Faria de Sá, V. Ex.ll tem razão.
Porém, como tenho a assinatura de todos os Uderes,
e diante da unanimidade da Casa em relação à
emenda, consulto os Parlamentares. Se não houver
objeções, votaremos aqui; se houver objeções, serei
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre obrigado a remeter a matéria à Comissão Especial.
a mesa uma emenda de redação, nos seguintes Não tenho dúvida quanto a isso.
termos: O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.

EMENDA DE REDAÇÃO À PEC NQ 82-C/95 Presidente, o Regimento me obrigaria a tomar a
Substitua-se no art. 4Q do texto da PEC a atitude que certamente seria a correta, mas em razão

referência aos "incisos I e li" por "incisos 11 e 111", do resultado da votação, não exigirei que ele seja
constante do inciso 11 do art. 160. cumprido. Vou admitir a violência ao Regimento em

razão da votação anterior, mas quero deixar
registrado que esta emenda, na votação de primeiro
turno, já teve arranjo não-regimental. Na votação de
segundo turno, a emenda de redação vai ter a mesma
constância de procedimento. Se se trata de matéria
objeto de grande acordo, não sei por que tanto
esparadrapo aqui e ali para ela poder ser aprovada.

Faço este registro mdignado, porque ainda
ontem, usando o Regimento, o Líder Inocêncio
Oliveira veio a plenário e desancou uma atitude que
eu havia tomado regimentalmente. Várias vezes, o
Regimento é descumprido quando se atrasa o inIcio
da Ordem do Dia, para que uma Comissão atenda
aos interesses desta ou daquela matéria.

Quero apenas deixar registrado que eu poderia
impedir, ainda que individualmente, a aprovação
desta matéria, até porque fiz encaminhamento
contrário e dei as razões por que o fiz. Para provar
que sei curvar-me à decisão da grande maioria, eu
me calo e permito a violência ao Regimento.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
dizer ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá que é
dever da Mesa cumprir o Regimento. Entretanto,
sabidamente, neste Plenário, adotou-se a praxe de,
não havendo divergência, solucionar internamente as
questões.

Dai por que a Mesa submeteu a questão à
apreciação do Plenário. Como não há divergência,
vou colocá-Ia em votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação a emenda de redação.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Quero que V. Ex.ll anote o
meu voto contrário na votação anterior, ainda que eu
capitule à decisão da maioria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Voto
contrário. Será anotado.



REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA
E EMENDA ACONSTITUiÇÃO N2 82, DE 1995

Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Constituição Federal e o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
para assegurar os recursos mínimos para o
financiamento das ações e serviços públicos
de saúde.

Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53779

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - Há sobre Parágrafo único. A vedação prevista
o mesa a seguinte: neste artigo não impede a União e os

Estados de condicionarem a entrega de
recursos:

I - ao pagamento de seus créditos, in
clusive de suas autarquias;

11 - ao cumprimento do disposto no art.
198, § 22, inciso 11 e 111."

Art. &l O inciso IV do art. 167 passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

Art. 12A alrnea e do inciso VII do art. 34 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34 .

VII- .

e) aplicação do mrnimo exigido da receita
resultante de impostos estaduais, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços
públicos de saúde."

Art. 22 O inciso 111 do art. 35 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 35 .

111 - não tiver sido aplicado o mrnimo
exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde;

Art. 32 O § 12 do art. 156 da Constituição Fed
eral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 156 ..
§ 12 Sem prejurzo da progressividade no tempo

a que se refere o art. 182, § 42, inciso 11, o imposto
previsto no inciso I poderá:

I - ser progressivo em razão do valor
do imóvel;e

11 - ter aUquotas diferentes de acordo
com a localização e o uso do imóvel.

Art. 42 O parágrafo único do art. 160 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 160 .

"Art. 167 ..

IV - a vinculação de receita de
impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da
arrecadação dos impostos a que se referem os
arts. 158 e 159, a destinação de recursos para
as açOes e serviços públicos de saúde e para
manutenção e desenvolvimento do ensino,
como determinado, respectivamente, pelos
arts. 198, § 211, e 212, e a prestação de
garantias às operaçOes de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, §
B'l, bem como o disposto no § 411 deste artigo;

Art. 62 O art. 198 passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos, renumerando-se como §
12 o parágrafo único existente:

"Art. 198 .
§ 12 ..

§ 22 A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municrpios aplicarão,
anualmente, em ações e serviços públicos
de saúde recursos mrnimos derivados da
aplicação de percentuais calculados sobre:

I - no caso da União, na forma
definida nos termos da Lei Complementar
prevista no § 32;

11 - no caso dos Estados e do Distrito
Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155 e dos
recursos de que tratam o~ arts. 157 e 159,
inciso I, a, e 11, deduzidas as parcelas que
forem transferidas aos respectivos
Municrpios;

111 - no caso dos Municrpios e do
Distrito Federal, o produto da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 156 e
dos recursos de que tratam os arts. 158 e
159, inciso I, b e § 32.
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§ 311 Lei Complementar, que será
reavaliada pelo menos a cada cinco anos,
estabelecerá:

I - os percentuais de que trata o § 211;

II - os critérios de rateio dos recursos da
União vinculados à saúde destinados aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios,
e dos Estados, destinados a seus Municlpios,
objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais;

111 - as normas de fiscalizaçao,
avaliaçao e controle das despesas com
saúde nas esferas federal, estadual, distrital
e municipal;

IV - as normas de cálculo do montante
a ser aplicado pela União."

Art. 711 O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte
artigo:

"Art. 76. Até o exerclcio financeiro de
2004, os recursos mlnimos aplicados nas
ações e serviços públicos de saúde serão
equivalentes:

I - no caso da União:
a} no ano 2000, o montante

empenhado em ações e serviços públicos
de saúde no exercício financeiro de 1999
acrescido de, no mlnimo, cinco por cento;

b} do ano 2001 ao ano 2004, o valor
apurado no ano anterior, corrigido pela
variaçêo nominal do Produto Interno Bruto 
PIB.

11 - no caso dos Estados e do Distrito
Federal, doze' por cento do produto da
arrecadaçêo dos impostos a que se refere o
art. 155 e dos recursos de que tratam os
arts. 157 e 159, inciso I, a, e li, deduzidas
as parcelas que forem transferidas aos
respectivos Municlpios;e

111 - no caso dos Municlpios e do
Distrito Federal, quinze por cento do produto
da arrecadaçêo dos impostos a que se
refere o art. 156 e dos recursos de que
tratam os arts. 158 e 159, inciso I, b e § 311•

§ 111 Os Estados, o Distrito Federal e
os Municlpios que apliquem percentuais
inferiores aos fixados nos incisos 11 e 111
deverão elevá-los gradualmente, até o
exerclcio financeiro de 2004, reduzida a
diferença à razão de, pelo menos, um q ;into
por ano, sendo que, a partir de 2000, a

aplicaçêo será de pelo menos sete por
cento.

§ 211 Dos recursos da União apurados
nos termos deste artigo, quinze por cento,
no mfnimo, serão aplicado nos Municípios,
segundo o critério populacional, em ações e
serviços básicos de saúde, na forma da lei.

§ 311 Os recursos dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municlpios destinados
às ações e serviços públicos de saúde e os
transferidos pela União para a mesma
finalidade serão aplicados por meio de
Fundo de Saúde que será acompanhado e
fiscalizado por Conselho de Saúde, sem
prejulzo do disposto no art. 74, da
Constituição Federal.

§ 411 Na ausência da lei complementar
a que se refere o art. 198, § 311, a partir do
exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municlpios o disposto neste artigo."

Art. 811 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data da sua publicação.

Câmara dos Deputados, 11 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tendo
sido feita a redação do vencido em primeiro turno,
conforme dispõe o inciso I, do § 211 do art. 195 do
Regimento Interno, esta Presidência declara
dispensada a votaçêo da redação final, pois não
houve modificação. A matéria está aprovada em
segundo turno.

Vai ao Senado Federal.
O SR. ODíllO BALBINOTII - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex

a palavra.
O SR. ODíllO BALBINOTII (PSDB - PRo S€:m

revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votaçao ante
rior votei "sim".

O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. 8t1 a
palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGlIA (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras
e Srs.· Parlamentares, gostaria de informar ao
Plenário que, através de uma açao popular impetrada
nFl Magistratura Federal, em São Paulo, este
Deputado e mais outros signatários conseguiram
fazer com que a Justiça Federal nos concedesse
liminar suspendendo o financiamento do BNDES à
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empresa norte-americana AES, que, em leilão RICARDO IZAR - Projeto de lei que dispõe
recente, havia arrematado a Empresa de Energia sobre reutilização e reciclagem dos recipientes de
Elétrica Tietê, em São Paulo. Em conseqQência dis- polietileno tereftalato - PET.
so, há, evidentemente, interferência direta no leilão, FERNANDO GONÇALVES _ Projeto de lei
visto que hoje era o prazo para que a empresa que dispoe sobre a regulamentação da profissão de
americana, com o dinheiro público, pagasse ao Esteticista e autoriza a criação dos Conselhos Fed-
Estado de São Paulo. eral e Regionais dos profissionais de Estética.

<?u~ro anun~iar que estamo~ come~o.rando ENIO BACCI _ Projeto de lei que altera o
esta vltóna. Cumpnmentamos a Justiça brasll:,ra. inciso I e o parágrafo único do art. 22 da Lei 9.615,

O SR. SALATlEL CARVALHO - Sr. Presidente, de 1998, e dá outras providências.
peço a palavra pela ordem. •

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI FREIRE JUNIOR E OUTROS - Proposta de
a palavra. emenda à Constituição que altera os arts. 102 e

O SR. SALATlEL CARVALHO (PMDB - PE. 125.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sesSêo GERALDO MAGELA E OUTROS - Projeto de
anterior votei conforme a orientação da Liderança do lei que altera dispositivos da Lei nll 9.605, de 1998,
meu partido. que dispõe sobre as sanções pe~~is e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - administrativas derivadas das condutas e atividades
• lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Apresentação de proposições CONFÚCIO MOURA _ Projeto de lei que
Os Srs. Deputados que tenham proposiçOes a determina a inserção de mensagem de advertência

apresentar poderão fazê-lo. na propaganda de bebidas alcoólicas.
APRESENTAM PROPOS/ÇOES OS NELSON MARCHEZAN _ Projeto de lei que

SENHORES: .. dispõe sobre o cancelamento de débitos
RONALDO VASCONCELLOS - P~oJeto de lei previdenciários (cota patronal) das Santas Casas de

qu~ altera a Lei nll7.565, de 1986, que dlspt'le sobre Misericórdia e de hospitais filantrópicos, anteriores à
o Código Brasileiro de Aeronáutica, de forma a Lei n2 9.732, de 1998.
proibir o uso de aparelhos eletrônicos portáteis a wELlNTON FAGUNDES -Indicação ao Poder
bordo de aeronaves. Executivo de envio de projeto de lei estabelecendo

MARÇAL FILHO E OUTROS - Proposta de isenção de taxas de inscrição em concurso público
emenda à Constituição que dá nova redação ao art. para os candidatos desempregados e
228. reconhecidamente carentes.

PAULO PAIM - Requerimento ao Sr. WELlNTON FAGUNDES E OUTROS _
Presidente da Câmara dos Deputados de realização Proposta de emenda à Constituição que dá nova
de sesSêo solene em comemoração aos 1~ a.nos do redação ao § 5ll do art. 40 e ao § 82 do art. 201.
Jornal d~ DIAP - Departamento Interslndlcal de NELSON PELLEGRINO _ Projeto de lei que
Assessona Parlamentar. veda a instalação de depósitos com estrutura

RUBENS BUENO - Indicação ao Sr. Ministro metálica el] postos de serviço automotivo e suas
da Fazenda de instituição de campanha destinada corresponcf~ntes tubulações, sem proteção contra a
aos deficientes auditivos, no sentido de informá-los corrosão.
sobre o programa de recadastramento de pessoa Projeto de resolução que acrescenta inciso ao
trsica, junto à Secretaria da Receita Federal. art. 22 da Resolução n2 18, de 1971, que instituiu o

VALDIR GANZER - Requerimento de Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.
informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente a LUIZ BITTENCOURT - Requerimento ao Sr.
respeito dos recursos financeiros repassados pela Presidente da Câmara dos Deputada!'- de criação de
União Européia e G-7 ao Governo brasileiro. Grupo de Trabalho sobre o bioma Cerrado.

LUIZA ERUNDINA E OUTROS - Proposta de Requerimento de informações ao Sr. ~i~istro .da
emenda à Constituição que dá nova redação ao § 22 Justiça de instauraçã~ de process~ administrativo
do art. 230 reduzindo o limite de idade para para apuração de práticas de cartehzação no setor
gratuidade n~s transportes coletivos urbanos. cimenteiro nacional.



LUIZA ERUNDINA - Requerimento de
informaçOes ao Sr. Ministro da Defesa a respeito do
elevado preço cobrado pelo uso do estacionamento
de veículos no Aeroporto de Cumbica, em
Guarulhos, Estado de São Paulo.

EDUARDO CAMPOS - Requerimento de
informaçOes ao Sr. Ministro da Defesa sobre os
Programas de Ajuste Fiscal estabelecidos para os
Estados em face da renegociação das dMdas com
a União, nos termos da Lei nA 9.496, de 1997.

AIRTON DIPP - Projeto de lei que suprime o
inciso rv do § 7A do art 178 do Código CMI Brasileiro,
fazendo sua inclusão como inciso X ao § 10 do
mesmo artigo.

MEDEIROS E OUTROS - Requerimento ao
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de
urgência na tramitação do Projeto de Lei nA 752, de
1999, de autoria dos requerentes.
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Indicação ao Sr. Ministro do Meio Ambiente de LUIZ RIBEIRO Requerimento de
manutenção da representação estadual no Estado de informaçOes ao Sr. Ministro da Saúde sobre gasto
Goíás e de outras medidas relacionadas à na aquisição e distribuição de medicamentos para
reorganização institucional do lbama. todos os Municrpios brasileiros.

Indicação ao Presidente' da República de PEDRO CELSO - Projeto de lei que destina
determinação aos Ministros da Justiça e da Fazenda 5% do lucro operacional das empresas que
no sentido de que apurem e corbam os aumentos especifica para o financiamento de obra
abusivos de preços no setor petroqurmico nacional. cinematográfica brasileira de produção

Projeto de lei que obriga divulgação de independente, e dá outras providências.
mensagem sobre medicamentos genéricos nos Requerimento de informaçOes ao Sr. Ministro do
anúncios de remédios e similares. Trabalho e Emprego sobre os resultados da

Projeto de lei que dispOe sobre a sindicência pro~o~ida na Delegac!a Regional do
obrigatoriedade de precedência de acesso aos !rabalh~ do Dlstnto .Federal, destmada a apurar
idosos nos sistemas de transporte público no Brasil. Irregulandades na aplicação ou redução de multas

trabalhistas.
MAX ROSENMANN - Requerimento de Requerimento de informaçOes ao Sr. Ministro do

informaçOes ao Sr. Ministro dos Transportes sobre Trabalho e Emprego sobre a capacitação profissional
várias questOes concernentes à Ferrovia Sul de pequenos e microempresários e de
Atlântico. empreendedores dentro do Programa Brasil

REGINALDO GERMANO - Projeto de lei que Empreendedor.
institui Seguro Obrigatório de Acidentes Pessoais FERNANDO GABEIRA E OUTROS
para os condutores de veículos automotores de Requerimento ao Presidente da Câmara dos
transporte coletivo de passageiros ou de carga de Deputados de retirada de assinaturas do Recurso nA
via terrestre, com vínculo empregatrcio, no exercício 49, de 1999, interposto contra parecer conclusivo ao
de sua profissão. Projeto de Lei nA 3.178, de 1997, de autoria do

JORGE TADEU MUDALEN - Projeto de lei ~eputado Padre Roque, e~ v~rtude de o mesmo ter
que acrescenta inciso ao art. 11 da Lei nA 8.429, de Sido . aprovado ~or unanimidade em todas as
1992, que dispOe sobre as sançOes aplicáveis aos ComlssOes Temáticas.
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito ALBERTO MOURÃO - Projeto de lei que
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função dispOe sobre a obrigatoriedade da inscrição nos
na administração pública direta, indireta ou medicamentos e em outros insumos farmacêuticos
fundacional. adquiridos pela rede pública e conveniada de tarja

de advertência sobre seu uso exclusivo no SUS.

JOÃO CALDAS - Requerimento de informaçOes
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobra
dados raJativos à contribuiçao social a ser institurda
sobre os proventos dos servidores inativos e
pensionistas.

L1NCOLN PORTELA - Projeto de lei que
determina margem máxima de 5% no cronograma
mensal das redes de televisão para exibição de
filmes que contenham armas de fogo.

Projeto de lei que determina a obrigatoriedade
da existência de detectores de metais nas entradas
dos conjuntos comerciais.

Projeto de lei que, determina que o autor ou
suspeito de praticar crime hediondo deverá ser
representado para responder por ele junto à
imprensa.

VALDIR GANZER - Requerimento de
informaçOes ao Sr. Ministro das RelaçOes Exteriores
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sobre as posiçOes a serem adotadas pelo Brasil na 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alrnea c,
Conferência Ministerial da Organização Mundial do da Constituição Federal, institui o Fundo
Comércio a ser realizada em Seattle, Estados Constitucional de Financiamento do Norte - FNO o
Unidos da América, em novembro de 1999. Fundo Constitucional de Financiamento do Norde~te

PAULO FEIJÓ - Requerimento de informações - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento
ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestao do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências.

a respeito dos critérios utilizados pelo IBGE para PROJETO DE LEI NA 2.012 DE 1999
exclusao do Municrpio de São Francisco do (Do Sr. Ronaldo VaSCOn~1I0S)
ltabapoana, Estado do Rio de Janeiro, da zona
produtora da Bacia Petrolrfera de Campos' bem corno Altera a lei nO 7.565, de 19 de
do critério de inclusão do Municrpio de' Presidente dezembro de 1986, que "dispõe sobre o
Kennecfy, Estado do Esprrito Santo, já que os poços CódIsJ? ~raslleiro de Aeronáutica", de fonna
BMG 6,7,4 e BMC 4 da Bacia do Roncador se a proibir o U80 de aparelhos eletrônicos
encontram na costa (92 quilOmetros) do Municrpio de portáteis a bordo de aeronaves.
São Francisco do ltabapoana, conforme relatório O Congresso Nacional decreta:
apresentado pela Escola Técnica Federal de Campos. Art. 1AEsta lei altera a Lei nA 7.565, de 19 de

PAUDERNEY AVELlNO _ Requerimento de deze.m~ro de 1986, ~u; "dispoe sobn~ .0 Código
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os Brasileiro de Aeronáutica , de forma a proibIr o uso de
resultados positivos do balanço comercial das aparelhos eletrOni~.s portáteis a bordo de aeronaves
empresas sob controle externo, beneficiárias dos em. v~s ~merClals, regulares ou não, sobre o
incentivos da Lei nll 8.248 de 1991" o valor terntóno nacional.
agregado local compatlvel co~ as caracte~lsticas de Art. 2A O art. 21 da Lei n. 7.565, de 19 d~
cada produto, em relação às empresas sob controle deze.m~ro de 1986, q.ue" "dispõe so~re o Código
nacional também beneficiárias da referida lei' as Brasileiro de Aeronáutica, passa a vigorar com a
cópias dos atos concessivos dos incentivos fis~is; seguinte redação:
as cópias dos relatórios anuais, de que tratam o caput "Art. 21. Salvo autorização especial do
e o § 311 do art. 9ll do Decreto nE 792, de 1993. órgão competente, nenhuma aeronave

CUNHA BUENO Requerimento de poderá transp9rtar explosivos, muniçOes,
informaçoes ao Sr. Ministro da Agricultura e do arm~s de fogo, m~terial bélico ou nuclear,
Abastecimento sobre classificação de produtos de eqUipamento ~estmado a levantamento
origem vegetal. aerofotogramétnco ou de prospecção, ou

. ainda quaisquer outros objetos, aparelhos
. RICARDO BER~~INI - Requenmento de ou substancias considerados perigosos para
Infor~açOes ao Sr. MInistro da Fazenda s?bre a a segurança pública, da própria aeronave
~scaltza?êo, pelo Banco Cen~ral do BraSil, das ou de seus ocupantes.
Irregulandades no Banco Bandeirantes. § 1A Fica proibido o uso de aparelhos

GERALDO MAGELA - Projeto de lei que eletrOnicos portáteis de qualquer natureza a
altera os arts. 23 e 55 da Lei nA 9.615, de 1998, que bordo de aeronaves em vOos comerciais,
institui normas gerais sobre desporto e dá outras regulares ou não, sobre o território nacional.
providências. §, 211 O uso de aparelhos fotográficos

RODRIGO MAIA E OUTROS' - Proposta de ou cinematográfi~s. a bordo de aeronaves
emenda à Constituição que acrescenta novo artigo em vOos co~er~lals, r~gulares ou não,
ao CapItulo 111, TItulo V, transferindo às cidades com so~r~ o terntóno nacional poderá ser
mais de 2 milhões de habitantes a competência da proIbido quando a segurança da navegação

•Segurança Pública. 'aéreaou o interesse público assim o exigir.
. ., § 311 Os passageiros deverão ser

RODRIG~ MAIA -.ProJe.to de !el que dispõe ,informados da proibição de que trata o § 111

sobre o atendlm~nto obng~t6no a?s: portador~s da deste artigo, bem como da penalidade a ser
Doença de Alzhelmer .no SI~tema UnlCO de Saude - aplicada em caso de infração, por ocasião
SUS, e dá outras providêncIas. da expOsição oral das,.. instruçOes de

FREIRE JÚNIOR - Projeto de lei que segurança regularmente exigida' pelas
acrescenta parágrafo ao art. ~ da Lei nA 7.827, de normas internacionais." (NR)



PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇAO N1l150, DE 1999

(Do Sr. Marçal Filho e outros)

Dá nova redaçlo ao art. 228 da
Constituiçlo Federal.

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

Artigo único. O art. 228 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"art. 228. São penalmente inimputáveis
os menores de dezesseis anos, sujeitos às
normas da legislação especial." (NR).

Justificação

Cientes de sua irresponsabilidade penal, os
menores de 18 anos vêm perpetrando os maiores e
mais hediondos crimes, fato que vem estarrecendo e
revoltando toda a sociedade.

Não há como se dizerque os jovens de hoje não
têm desenvolvimento mental e são Cônscios de seus
atos. A quantidade de informaçOes que recebem, por
todos os meios de comunicação disponrveis, faz com
que eles amadureçam e entendam o caráter
extremamente pernicioso de sua conduta.

Recebendo educação exemplar de nossos pais,
ou informados pela conjuntura socioeconômico em
que se vive, todos nós temos o sentimento inato de
que certos comportamentos são prejudiciais a nós ou
ao nosso próximo. É um erro achar que pessoas com
mais de dezesseis anos e menos de dezoito não têm
consciência de seus atos.

Numerosos são os parses em que a menoridade
penal é estabelecida abaixo dos dezoito anos. Nos
Estados Unidos, pór exemplo, até mesmo crianças
em tenra idade, ao cometer delitos, são penalizadas,
ficando em,estabelecimentos apropriados à sua
condição. Recebem, todavia, educação e preparação
para enfrentar a vida após o cumprimento da pena.

Art. 411 Esta lei entra em vigor no prazo de
trinta dias da data de sua publicação.

Justlficaçlo

É notória a relação entre o uso de aparelhos
eletrônicos, tais como celulares, agendas e
computadores portáteis, e a redução dos nrveis de
segurança de vôo. Num momento em que, cada vez
mais, aparelhos como estes vêm tornando-se parte
importante do cotidiano das pessoas, justifica-se
plenamente a preocupação com possrveis
interferências eletromagnéticas que a utilização de
tais aparelhos podem causar nos sofisticados
sistemas de navegação e comunicação que equipam
as aeronaves modernas.

Embora o Departamento de Aviação Civil já
tenha determinado às companhias aéreas a adoção
de medidas restritivas em relação ao uso de
aparelhos eletrônicos, particularmente o telefone
celular, cujo potencial de interferência é maior,
entendemos ser importante inserir a proibição no
âmbito QO Código Brasileiro de Aeronáutica. E o que
pretendemos com a proposição que ora oferecemos
à apreciação da Casa.

Hoje, o CBA apenas diz que o porte desses
aparelhos, bem como de equipamentos fotográficos e
cil1ematográficos, pode ser impedido pela autoridade
competente, quando a segurança da navegação
aérea ou o interesse público assim o exigir.
Consideramos um equivoco, uma vez que o que deve
ser proibido é o uso desses aparelhos, não o seu
porte.

No texto ora apresentado estamos propondo a
alteração do art. 21 do CBA, de forma a que seja
proibido do uso de aparelhos eletrônicos portáteis de
qualquer natureza a bordo de aeronaves em vôos
comerciais, regulares ou não, sobre o território
nacional. Quanto aos equipamento!5 fotográficos e
cinematográficos, seu uso poderia eventualmente ser
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Art. 311 A Lei nll 7.565, de 19 de dezembro de proibido pela autoridade aeronáutica.
1986, que "sobre o Código Brasileiro de Acrescentamos, também, um dispositivo prevendo a
Aeronáutica", passa a vigorar acrescida do seguinte penalidade de multa para o passageiro que infringir a
art. 302-A: proibição estabelecida.

"Art. 302-A. A infração ao disposto no Na certeza de estarmos colaborando para a
§ 1Jl do art. 21 sujeita o infrator a multa, a melhoria das condiçOes de Segurança do transporte
ser aplicada pelo comandante da aeronave, aéreo nacional, etperamos contar o apoio dos nobres
bem como à retenção do aparelho, que será Pares para a rápida aprovação do projeto de lei aqui.
devolvido no momento do desembarque. Sala das SessOes, 10 de novembro de 1999.-

Parágrafo único. O valor da multa e a Deputado Ronaldo Vasconcellos.
destinação dos montantes arrecadados
serão definidos em regulamento pelo poder
concedente."



REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa aos defICientes auditivos
e sua participação no recadastramento de
pessoa fislca, junto à Secretaria da Receita
Federal.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111, do

Regimento Interno da C
Camara dos Deputados, requeiro a V. ExA seja

encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em
anexo, sugerindo a instituição, nos meios de
comunicação televisiva, de campanha
.especificamente destinadas aos deficientes
auditivos, no sentido de informá-los acerca do

Exffi'l Senhor Ministro da Fazenda,
Tendo em vista o elevado número de deficientes

auditivos existentes no Pais - cerca de 3 milhoes -, e
o compromisso do Governo de assisti-los em seus
direitos e prerrogativas, consideramos da maIor
importancia que seja institulda, imediatamente,
campanha informativa própria, veiculada em
linguagem de sinais por intérpretes competentes, no
sentido de informá-los sobre o programa de
recadastramento de pessoa flsica, a ser realizado
junto à Seçretaria de Receita Federal.

A medida tem por objetivo incluir a participação
dos deficientes mencionados no processo de
recadastramento, para que tenham acesso ao novo
CPF e ao documento respectivo, indispensável à
realização de qualquer transação comercial ou
jurldica no território nacional. Lembre-se, ainda, que a
grande maioria é isenta de pagamento de Imposto de

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Paim)

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V.~ que seja

realizada 8essêo Solene para comemorar os 15 anos do
Jornal do DIAP - Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar, ocorrido no mês de outubro do
presente ano.

Nestes termos, peço deferimento.
Sala das SessOes, 9 de novembro de 1999. 

Deputado Paulo Paim. - PT - RS.

INDICAÇÃO NA 659, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere a Instltuiçlo de campanha
cle6tinada aos deficientes auditivos, no
sentido de inforrnã-loe sobre o programa
de recadastramento de pessoa tfslca, junto
à secretaria de Receita Federal.
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Sendo colocadas em estabelecimentos Renda, em razêo da própria deficiência, pelo que se
adequados, em que recebam boa educação formal, e torna alvo especial do próximo recadastramento.
mo~I, indubi~avelmente serão encaminhadas a uma A sugestão diz respeito a dois momentos
~nahdade mais n~bre do que a. degradação moral que distintos. De um lado, é importante que a campanha
Imana do comentlmento de cnmes. televisiva substitua as legendas informativas pela

Temos de mudar, portanto, a Constituição, a fim atuação de intérpretes, já que aquelas, muito longas
de que ela reflita o sentimento de nossa coletividade, e rápidas, não atendem ao objetivo de informar
que já não agUenta mais ver a impunidade dos que completa e adequadamente. Considerando, ainda, a
cometem os mais hediondos crimes, pois nossos existência de deficientes auditivos em todas as
jovens já têm, como dito, amadurecimento suficiente classes sociais, com niveis de educação bem
para entender o caráter mcito de seu comportamento. diferenciados, é fundamental que a mensagem seja

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. - simples e objetiva, além de transmitida pelo
Deputado Marçal Filho. inequivoco sistema de sinais manuais.

Por outro lado, e para dar continuidade ao
processo, seria imprescindivel a presença de
intérpretes nos próprios postos da Receita, para
facilitar, ou mesmo viabilizar, o recadastramento dos
deficientes. Só assim poderemos todos ter a certeza
de que esse grupo populacional estará sendo
atendido e respeitado em seus direitos e, no mesmo
passo, habilitado a cumprir seus deveres junto à
Receita Federal.

Certos de que a iniciativa corresponde
plenamente ao principio da isonomia, que garante
não apenas igualdade de oportunidades mas
também de acesso aos serviços públicos, contamos
com a atuação de V. ExA para que os deficientes
auditivos brasileiros, cidadãos de fato e de direito
como quaisquer outros, sejam atendidos em sua
necessidade de informação e atualização, e assim
possam sujeitar-se, como é de interesse público, ao
recadastramento da Secretaria de Receita Federal.

Sala das SessOes, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Rubens Bueno.



Justificação

O presente requerimento tem por objetivo
dispor de dados oficiais a respeito dos recursos
repassados pela União Européia e G-7, ao governo
brasileiro, para fins de financiamento de projetos que
visem a preservação da floresta Amazônica.

Tendo em vista a importância do tema, faz-se
necessário informações pormenorizadas a cerca do
assunto.

Informações desta natureza qualificam o
acompanhamento dos desdobrament,s do
aproveitamento dos recursos naturais do Pais, e
permitem avaliar os reflexos no desenvolvimento
econômico e social da região em questão.
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programa de recadastramento de pessoa flsica, tal Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. -
como será realizado pela Secretaria de Receita Federal. Valdir Ganzer, Deputado Federal PT - PA.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
Deputado Rubens Bueno. 151, DE 1999

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES (Da sra Luiza Erundina e outros)
N2 1.436, DE 1999 Dá nova redação ao § 2f1 do art. 230 da

(Do Senhor Valdir Ganzer) Constituição Federal reduzindo o limite de
Solicita infonnações ao Senhor Ministro idad~ para gratuidade nos transportes

do Meio Ambiente a respeito dos recursos coletivos urbanos.
financeiros repassados pela União Européia As Mesas da Câmara dos Deputados e do
e G-7, ao governo brasileiro. Senado Federal, nos termos do art. 60 da

Senhor Presidente, Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Com fundamento no art. 50 da Constituição
Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Art. 1

2
O§ 2

2
do art. 230 da Constituição Federal

Interno da Câmara dos Deputados, solicito a V. Ex.ll passa a vigorar com a seguinte redação:
seja encaminhado ao Senhor Ministro do Meio "Art. 230 .
Ambiente, Pedido de Informações a respeito dos .
recursos financeiros repassados pela União Européia § 22 Aos maiores de sessenta anos é
e G-7, ao governo brasileiro, a fim de financiar garantida a gratuidade dos transportes
pollticas de preservação da floresta amazônica, coletivos urbanos."(NR)
contendo as seguintes informações: Justificação

1) Quais os valores repassados pela Em recentes pesquisas realizadas tanto no
União Européia e G-7, para o governo Brasil, como no exterior, verificou-se o crescimento
brasileiro, ano a ano, de 1992 a 1999; da população idosa no Pais, bem como de fatores

2) Quantos projetos foram financiados que indicam que esta população deverá dobrar em
com os recursos oriundos da União seu número nos próximos 25 anos.
Européia e G-7, e qual o valor de cada um Sem dúvida alguma, as pessoas idosas, ou
deles, especificando ano a ano, de 1992 a comumente denominadas de terceira idade,
1999; necessitam de cuidados especiais do Poder Público,

3) Caso exista saldo positivo, ou seja, da sociedade e da famllia, que devem levar em
caso os recursos não tenham sido utilizados consideração as suas caracterlsticas biológicas e
em sua totalidade, expor os motivos pelos físicas, porém sem olvidar de sua extrema relevância
quais os recursos não foram utilizados; para toda a comunidade, em razão da experiência

4) Quais os valores não utilizados, acumulada e da sabedoria adquirida.
destes recursos. Assim, cada vez mais, faz-se fundamental a

instituição de pollticas públicas e de dispositivos
normativos que venham a incluir o idoso no convívio
social, buscando incentivá-lo para novas
descobertas, para a solidariedade, enfim, para fazê-lo
sentir-se útil.

Nesse sentido, a Organização das Nações
Unidas dedicou o último ano do milênio aos idosos,
batizando o corrente ano de Ano Internacional do
Idoso, estimulando os palses e seus povos a
pensarem e elaborarem iniciativas para a melhoria
das condições de vida do idoso em todo o mundo.

Desse modo, imbuída desse espírito universal,
apresento a presente proposta de emenda
constitucional para ampliar a gratuidade dos
transportes coletivos urbanos aos maiores de
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sessenta anos, que é o parâmetro normalmente
utilizado para se caracterizar alguém como idoso,
tendo sido inclusive utilizado na Política Nacional do
Idoso (art. 2.11) instituída pela Lei Federal n.Q 8.842/94.

Com esta inovação constitucional, maior camada
da população idosa, tida como hipossuficiente, poderá
ter acesso aos meios de transporte, o que lhes
possibilitará participação mais efetiva na comunidade,
sendo importante instrumento para o exercício pleno da
cidadania.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputada Luiza Erundina, Líder do possible.

PROJETO DE LEI N.Q 2.013, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dispõe sobre a reutilização e
reciclagem dos recipientes de polietileno
tereftalato - PET.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.11 Os recipientes de poli (tereftalato de

etileno) - PET - utilizados para o acondicionamento
de alimentos e bebidas deverão ser reutilizados e
reciclados nos termos desta lei.

Art. 2.11 O recipiente de poli (tereftalato de etileno)
- PET - destinado ao acondicionamento de alimentos
ou bebidas será utilizado no máximo 20 (vinte) vezes.

§ 1.11 Os órgãos competentes da área de
vigilãncia sanitária estabelecerão as normas para a
reutilização dos recipientes de PET.

§ 2.11 O recipiente de PET destinado ao
acondicionamento de alimentos ou bebidas deverá
conter, em local visível:

I - identificação de que o recipiente é feito de
PEl;

11 - código de barras que informe o número de
reutilizações ocorridas.

Art. 3.11 Findo o número máximo de reutilizações
de cada recipiente de PET, os estabelecimentos
industriais responsáveis por sua fabricação deverão
reciclá-Io.

§ 1.11 O recipiente que apresentar rachaduras ou
estiver amassado deverá ser reciclado,
independentemente do número de reutilizações
ocorridas.

§ 2.11 O recipiente de PET reciclado não poderá
ser transformado em outro recipiente destinado ao
acondicionamento de alimentos ou bebidas.

Art. 5.11 O descumprimento desta lei acarretará a
suspensão da fabricação ou venda do produto, e
multa de R$0,10 (dez centavos) por recipiente.

Art. 6.11 Esta lei entra em vigor em noventa dias,
contados da data de sua publicação.

Justificação

Portaria do Ministério da Saúde proibia a
reciclagem de recipientes plásticos compostos de poli
(tereftaJato de etileno) - PET. ral proibição, no
entanto, não existe mais. Impõe-se agora, então, a
edição de uma lei regulando a reutilização e a
reciclagem desse tipo de recipiente.

Deve-se determinar às empresas fabricantes a
criação de mecanismos para o recolhimento dos
recipientes após o uso pelos consumidores, com a
posterior reciclagem. Tal determinação coaduna-se
com um dos mais modernos princípios do Direito
Ambiental, o da responsabilidade do produtor pelo
ciclo integral do produto.

As embalagens de PET, normalmente, são
jogadas fora juntamente com os detritos orgânicos. É
cena comum grandes quantidades de garrafas de
PEr boiando nos rios que cortam as cidades
brasileiras. Sem a reciclagem, aumenta-se o volume
do lixo, gerando custos adicionais tanto no que se
refere ao serviço público de coleta e disposição final
de resíduos sólidos, quanto no que se refere a
medidas de correção da poluição ambiental. O mais
grave é que esse tipo de recipiente nunca se degrada.
Outrossim, perde-se um material que poderia ser
reciclado, economizando inclusive reservas
energéticas, já que o PEr vem da nafta que, por sua
vez, é derivada do petróleo.

A reciclagem do plástico tipo PEr é altamente
produtiva. Um vasilhame de refrigerante de 2 litros dá
origem a 100% de resina limpa que pode ser utilizada
com matéria-prima na fabricação de fibras para
carpetes, estofados e acolchoados, entre outros
produtos.

É importante observar, porém, que só é possível
reciclar o material antes que ele se misture no lixo a
detritos orgânicos. Por isso, é fundamental que os
fabricantes de recipientes de PEr criem processos
para recolhimento desse material. A solução são as
campanhas para recolhimento feitas junto aos
consumidores, como ocorre hoje com as latinhas de
refrigerantes e cervejas.

Cabe o alerta de que o material de PEr
reciclado não poderá gerar recipientes destinados ao
acondicionamento de alimentos ou bebidas, pois durante
o processo de transformação do PEr em resina são
utilizadas substâncias tóxicas prejudiciais a saúde.

Diante da extrema importância da matéria, contamos
com o pleno apoio de nossos ilustres Pares no
aperfeiçoamento e na aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Ricardo Izar.
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PROJETO DE LEI Nll 2.014, DE 1999
(Do Sr. Fernando Gonçalves)

Dispõe sobre a regulamentação da
profissão de Esteticista e autoriza a criação
dos Conselhos Federal e Regionais dos
profissionais de Estética.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Esta lei regulamenta a profissillo de

Esteticista e autoriza a criaçillo dos Conselhos Fed"
eral e Regionais dos profissionais de Estética.

Art. 211 Poderillo exercer a profissillo de
Esteticista:

I - os portadores de diploma de curso de
formaçillo de estética facial e corporal, em nfvel de
ensino médio;

11- os que, até a data do infcio da vigência desta
lei, tenham comprovadamente exercido atividade de
Esteticista ou Cosmetologista, nos termos a serem
estabelecidos pelo Conselho Federal dos
profissionais em estética;

111 - os portadores de Diploma de Estética
expedido por instituição estrangeira, revalidado na
forma da legislação em vigor.

Art. 311 Compete ao Esteticista:
I - atuar na área de estética facial, mediante a

realização das seguintes atividades:

a) higienizaçillo;
b) análise de pele;
c) limpeza profunda: esfoliação,

escamação enzimática, gomagem e
desincrustação;

d) utilização de aparelhos que incluam
alta freqQência, correntes galvânica e
farádica;

e) massagem e drenagem linfática fa-
cial;

f) máscaras da face, do pescoço e do
colo;

g) maquilagem;
h) tratamento das mãos.

11 - atuar na área de estética corporal,
mediante a realização das seguintes atividades:

a) análise corporal;
b) tratamento com aparelhos, incluindo

correntes galvânica, farádica, intererferência,
sucçao a vácuo, massagem vibratória e
ginástica isométrica;

c) massagem manual;
d) drenagem linfática corporal;
e) depilação.
111- realizar atividades adicionais:

a) vários tipos de massagens;
b) drenagem linfática manual;
c) tratamento dos seios e anti-celulite;
d) aromaterapia;
e) tratamento para os pés e de

revitalização da pele.
IV - exercer a função de direção, coordenação e

supervisão do curso de estética facial e corporal;
V - ministrar disciplinas especificas dos cursos

de estética facial e corporal;
VI - atuar em treinamento institucional e nas

atividades de ensino e pesquisa na área de estética
facial e corporal;

VII - participar de planejamento, elaboração,
programação, implementação, direção,
coordenação, análise, organização, avaliação de
atividades, clinicas e parecer estético em clinicas de
estética ou nos serviços de assistência escolar;

VIII- prestar auditoria, consultoria e assessoria
no campo da estética facial e corporal;

IX - gerenciar projetos de desenvolvimento de
produtos e serviços relacionados à estética facial e
corporal;

X elaborar informes e, pareceres
técnico-cientfficos, estudos, trabalhos e pesquisas
mercadológicas ou experimentais relativos à estética;

XII - atuar em equipes multidisciplinares dos
estabelecimentos médicos, notadamente nos
serviços de dermatologia (acnes, queimaduras,
repação de quelóides).

Art. 411 Fica autorizada a criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais dos profissionais
de Estética, dotados de personalidade jurfdica de
direito privado.

Parágrafo único. Os Conselhos a que se refere
o caput deste artigo terão como objetivos precfpuos
orientar e fiscalizar, em caráter privado, o exercfcio
das atividades de estética, valendo-se, para isso, das
normas regulamentadoras previstas no art. 511 desta
lei.

Art. 511 A organização, a estrutura e o
funcionamento dos Conselhos Federal e Regionais
dos profissionais de Estética serão disciplinados em
seus respectivos regimentos, mediante decisão do
plenário do Conselho Federal, em cuja composição
estejam representados todos os Conselhos
Regionais dos profissionais de Estética.

Parágrafo único. Ficará a cargo da Associação
de Estética do Rio de Janeiro a coordenação dos
trabalhos da instalação dos Conselhos referidos no
caput deste artigo.
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Art. 6Q O Conselho Federal e os Conselhos
Regionais dos profissionais de Estética, em suas
áreas de competência, são autorizados, nos limites
estabelecidos em lei, a fixar, cobrar e executar as
contribuições anuais devidas por pessoas flsicas ou
jurldicas, bem como os preços de serviços, cuja
certidão de crédito constituirá titulo executivo extraju
dicial.

Art. 7Q O controle das atividades financeiras e
administrativas dos Conselhos Federal e Regionais
dos profissionais de Estética será realizado pelos
seus 6rgãos internos, devendo os Conselhos
Regionais prestar contas ao Conselho Federal e este,
aos Conselhos Regionais.

Art. 8Q OS profissionais da área de Estética terão
90 (noventa) dias, a contar da publicação desta lei,
para instalar os Conselhos Federal e Regionais dos
profissionais de Estética, elaborar e registrar seus
estatutos e regimentos.

Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A profissão de Esteticista é exercida, no Brasil,
há mais de 50 anos, sem qualquer tipo de
regulamentação. Não por falta de tentativa, pois,
nesse perlodo, muitos parlamentares propuseram
projetos sobre tal assunto. Inclusive o de nQ 1.372/79,
de autoria do nobre Deputado Leo Simões, que,
aprovado pelas duas Casas do Congresso, foi vetado
pelo Poder Executivo. Veto esse veto mantido por
decurso de prazo em 1986.

Um dos maiores centros de formação
profissional do Esteticista é o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), que possui
estabelecimentos espalhados por todo o Pais,
altamente qualificados, com instrutores de renome e
instalações ffsicas adequadas para o ensino da
disciplina.

A Secretaria de Estado de Educação do Estado do
Rio de Janeiro, mediante o Parecer nIl196/97, do seu
Conselho de Educação, autorizou o funcionamento do
Curso de Qualificação Profissional de Estética Facial, em .
nlvel de ensino médio (antigo ~ grau), ministrado pelo
Centro Profissional 4, mantido pelo Senac - RJ.

As seguintes disciplinas são obrigat6rias do
currlculo do curso de estética facial e corporal:
Anatomia Geral, Cosmetologia, Flsica, Qulmica,
Eletroperapia, Relações Interpessoais do Trabalho e
Esterelização.

O curso abrange um total de 410 horas/aula,
contando, para a sua aplicação, com Supervisor

Educacional, além de Diretor, Vice-Diretor e
Secretário habilitados. São desenvolvidos, ainda,
além das disciplinas elencadas acima conteúdos de
primeiros socorros, visando à orientação para o trabalho
com a utilização de método auto-instrucional.

O Esteticista está apto a realizar as suas
atividades em consult6rios ou clinicas de estética ou
médica; indústrias de aparelhos de estética, na forma
do controle de qualidade; em hospitais, junto aos
ambulat6rios, participando dos tratamentos de acne,
de queimaduras, de reparação de quel6ides, entre
outros.

Além do Senac, os Esteticistas poderão ser
qualificados em cursos particulares com carga
horária mlnima de 250 aulas, desde que os referidos
cursos contemplem o ensino das disciplinas
relacionadas acima.

O tratamento estético não visa apenas à
satisfação pelo aspecto da vaidade. A recuperação
visual, que visa ao bem-estar psicol6gico dos
pacientes com câncer, submetidos à qulmio e
radioterapia, foi reconhecida pelo Instituto Nacional
do Câncer e pela Organização Mundial da Saúde,
como tratamento complementar na cura desse mal.
Para isso, são utilizadas técnicas de reposição
capilar, mamária e maquilagem.

A categoria dos Esteticistas há muito vem se
organizando por meio de associações nacionais e
internacionais. No Brasil, como exemplo, temos a
Associação de Estética do Rio de Janeiro (ASSERJ).
Fora do Pais, a categoria conta com o Comitê
Internacional de Estética e Cosmetologia
(CIDESCO).

Essa organização é de suma importancia na
medida em que constitui a base para a criação dos
Conselho Federal e Regionais dos profissionaisde Estética,
instituições que serão responsáVeis pela fiscalização do
exerclcio da profissão a ser regulamentada.

Apesar do reconhecimento da importancia do
trabalho desenvolvido pelos profissionais de Estética,
eles são impedidos de compor as equipes dos
hospitais do setor público e privado, tendo em vista a
falta de regulamentação da profissão. Esse fato im
pede que milhares de trabalhadores altamente
qualificados possam desenvolver suas atividades,
mediante a participação ativa nos tratamentos para
queimados, por exemplo.

Essas são as razões pelas quais pedimos o
apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste
projeto de lei.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999.
Deputado Fernando Gonçalves.



Portanto, com as alterações propostas aqui, te
remos a oportundiade de mudanças no atual sistema
antidemocrático e, de melhorar um setor da mais alta
importância para o país e para o seu povo. Com a
aprovação destas medidas, estaremos oportunizan
do aos atletas, amadores e profissionais, escolherem
por voto direto e secreto, as pesoas que irão dirigir
suas entidades, em todos os níveis, seja nas Ligas,
Federações e Confederações (CBF, CBV, CBB), etc.

É o mínimo que podemos oferecer à todos os
dedicados atletas, amadores e profissionais, que são
o sustentáculo do esporte brasileiro.

Evoluímos em tantos setores do país, mas o
desporto continua adormecido, cujo sistema de troca
de comando mais parece uma monarquia,do que de
mocracia

Esta mudança urge, pois o comandado do des
porto é exercido por donos da verdade, deixando
transparecer o resquício da ditadura, que permanece
latente nas entrennhas da legislação.

Nossos atletas também evoluíram e têm totais
condições pe participação direta nos destinos das en
tidades desportivas dirigentes e associaçOes.

E, também já é hora de mostrar que o Brasil vive
e respira democracia total e absoluta.
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PROJETO DE LEI NIl 2.015/99 Todos nós acompanhamos diariamente as re-
(Deputado Enio Bacci) elamações de jogadores do futebol profissional, por

"Altera inciso I e o parágrafo único exemplo, sobre calendário, falta de organização e a
do artigo 22 da Lei 9.615. de 24-3-98 e dá atuação ditatorial e a recondução dos mesmos diri-
outras providências". gentes, aos cargos de maior importância.

O Congresso Nacional decreta: Até quando poderemos assistir, impassíveis, de
Art. 1D. Altera o inciso I do artigo 22, da Lei nll braços cruzados esta aberração? A finalidade maior

9.615, de 24-3-98,.que passa a ter a seguinte de toda a organização diretiva do desporto, deveria
redação: ser o atleta, o artista, a estrela principal, mas se nem

Art. 22.......... ... ..... ~çãesmo e~tes pOdedm partdiciPadr, por faálta de uma legis-
1_ colégio eleitoral constituído de todos os filia- a o mo ema, a equa a e emocr tica, resta-lhes

apenas a crítica.
dos e atletas inscritos, no gozo de seus direitos, regu-
lamentado, organizador fiscalizado pela INDESP A crítica pode e deve existir, desde que ao seu
(Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto); lado se dê a alternativa mais correta para a solução

Art. 2D. Altera o parágrafo único do artigo 22, da dos problemas. Além de mais, não podemos admitir
lei nll 9.615, de 24-5-98, que passa a ter a seguinte que em pleno século 21, alguém possa se aproveitar
redação: da legislação para se apoderar de um setor tão impor-

Parágrafo Único é proibido adotar critério dife- tante, que gera milhares de empregos, que movimenta
renciado de valorização dos votos. bilhões de reais e, que sustenta milhares de famílias,

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua de forma não muito clara, surgidos do nada, como 5al-
publicação. vadores da pátria para comandar o esporte do país.

Art. 411 Revogados as disposições em contrário. Apesar desta falta absurda de democracia, ou
da existência de uma ditadura disfarçada, não temos

Justificação visto melhorias ou mudanças positivas no setor.

A Lei nll 9.615, de 24 de março de 1998, que Pelo contrário, o que se vê, diariamente, são crí-
institui normas gerais sobre desporto, bem como a ticas e mais críticas e o atraso no trato com o despor-
Constituição Federal, não contemplariam o devido to.
valor aos atletas, os maiores responsáveis pelo
sucesso econômico-financeiro que significa o setor
para o Brasil.

A Lei nIl 9.615, tão descantada como a redenção
do desporto, falhou duplamente, pois em seu artigo
211, capítulo li, que trata dos princípios fundamentais
do desporto, no inciso 111, frisa que "a base é a
democratização, garantindo em condições de acesso
ás atividades desportivas sem quaisquer distinções
ou formas de discriminação"...

Mas, em seu próprio artigo 22, inciso I, que trata
do colégio eleitoral, permite apenas a participação
dos filiados e a diferenciação de valorização dosvo
tos.

Não comtempla, discrimina os atletas e, coloca
valor diferenciado nos votos.

Entendemos que alterando tudo isso, podere
mos tratar da democratização do. desporto nacional,
não antes disso.

Esta proposta, prevê a participação direta e efe
tiva dos nossos atletas, amadores e profissionais, na
escolha, por voto direto e secreto, dos dirigentes das
entidades desportivas dirigentes que os representam,
integrantes do Sistema Brasileiro do Oesporto,no
mesmo padrão das eleições gerais.
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Apenas e tão somente com a implantação da próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal, que
democracia, poderemos melhorar a modernizar o já tiveram oportunidade de se manifestar, por ocasião
desporto brasileiro. das audiências públicas da Reforma do Judiciário,

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. - como os Ministros Carlos Mário Velloso, Marco Auré-
Enio Bacci - PDT/RS. Iio Melo e José Celso Mello Filho.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Todos acordam que nesses casos, a execução
Nll152 DE 1999 poderá ser feita de juizo a juizo, sem prévia interven-

(Do Sr Freir~Júnior e outros) ção do Supremo Tribunal Federal. O' Ministro Celso
. • Melo chegou a citar o exemplo de uma carta rogatória

. Altera os arts. 102 e 125 da Constl- do Uruguai para execução de divida, que poderia ter
tUlção Federal. sido ultimada em uma semana, porém, em face à tra-

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- mitação burocrática, levou mais de cinco meses para
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição que o devedor fosse intimado.
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto Certo de que a presente proposição em muito
constitucional: contribuirá para racionalização da prestação jurisdici-

Art. 111 Suprima-se a alfnea h, do inciso I, do art. onal no Direito interno e a integração do Brasil na co-
102 da Constituição Federal. munidade jurldica internacional, aguardo a sua apro-

Art. 2l1.lnclua-se o art. 125 da Constituição Fed- vação.
eral o seguinte § 5l1.: Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. -

"Art. 125. Deputado Freire Júnior.

§ 511 Ao juiz da execução compete
processar e julgar a homologação de
sentença estrangeira e a concessão do
exequatur às cartas rogatórias".

Art. 311 Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição Federal
que ora submetemos à apreciação dos ilustres Pares
visa a transferir a competência processual para ho
mologação de sentença estrangeira e execução de
carta rogatória do Supremo Tribunal Federal aos jui
zes de primeiro grau competentes para execução da
sentença.

Hoje, o rito, criado no inicio do século, encon
tra-se inteiramente anacrônico, incompatlvel com o
dinamismo e a crescente circulação de bens e de
pessoas na sociedade moderna, sobretudo no mo
mento em que mais e mais se caminha para a globali
zação da economia, com a criação de organismos
multinacíonais e a integração dos sistemas jurldicos.

Atualmente, o cumprimento de uma sentença
estrangeira entre nós passa pelo crivo de dois graus
de jurisdição. Primeiramente, é apreciada pelo Supre
mo Tribunal Federal e, uma vez homologada, a parte
ingressa com a execução da sentença perante o juiz
singular.

Em verdade, não há motivo relevante que justifi
que tal competência da Corte Constitucional, sendo
esse o entendimento da doutrina e até mesmo dos

PROJETO DE LEI NIl2.016, DE 1999
(Dos Srs. Geraldo Magela, Luiza Erundina, Pedro

Celso e Agnelo Queiroz)

Altera dispositivos da Lei nll 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe
sobre as sanções penais e
administrativas derivadas das condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente, e
dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1l1. O caput do art. 65 da Lei nll 9.605, de 12

de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 65. Pichar edificação ou monumento urba
no;" (NR)

Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3l1. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificaçlo

A Seção IV da Lei em eplgrafe trata dos crimes
contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural
no que se refere a preservação do bem público contra
sua destruição, inutilização, deterioração ou altera
ção do aspecto ou estrutura da edificação. Contudo
no art. 65 encontramos uma incorreção quando o
mesmo puni da mesma forma o ato de pichar e o de
grafitar. São duas açõeS totalmente diferenciadas. A
pichação é predatória e deve ser COibida pelo Poder
Público. O grafite é uma pintura em forma de traço e
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cores onde o "spray" substitui o pincel no processo de PROJETO DE lEI NA 2017/99, DE 1999
criação, gerando uma forma diferenciada de manifes- (Do Sr. Confúcio Moura)
tação cultural. A técnica é considerada inovadora por
alguns e classificada como uma nova forma de ex- Determina a inserção de mensagem
pressão e linguagem artlstica contemporânea. Fica de advertência, na propganda de bebidas

alc6olicas.
claro que o sentido do grafite é diariamente oposto ao
ato vândalo de pichar. O Congresso Nacional decreta:

A Lei coloca os dois na mesma vala comum, por Art. 1.0 Esta lei modifica a Lei nA 9.294, de 15 de
isso deve ser alterada. O pichador está numa fase de julho de 1996, que "dispõe sobre as restrições ao uso
pré expressão artlstica. Sua necessidade de se co- e à propaganda de produtos fumlgeros, bebidas
municar, que existe e ninguém pode negar, é liberada alcoólicas, medicamentos, terapais e defensivos
por canais primários de expressão em que estão pre- agrlcolas, nos termos do § 4.0 do art. 220 da
sentes a beleza de formas e cores, os traços reveJan- Constituição Federal", determinando a inserção de
do um sentido, enfim, está lá, ainda que longe do su- mensagem de advertência sobre os maleflcios
porte tradicional da arte (o quadro, a escultura, a ins- decorrentes do consumo do álcool, na propaganda de
talação, etc), uma obra de arte. O ato de grafitar de- bebidas alcoólicas.
manda tempo, muito tempo, portanto, ele acontece Art. 2.0 O art. 4.0 da Lei n.Q 9.294, de 15 de julho de
em muros ou paredes de prédios públicos somente 1996, passa a vigorar aditado do seguinte parágrafo

após autorização da autoridade competente. 1-A. "Art. 4.0

Impedir o grafiteiro de se manifestar, de colocar
na realidade o que traz em seu mundo interno de ar
tista é o mesmo que condenar um escritor a não lidar
com as palavras, um pintor a ser afastado das tintas,
um músico de escrever sua partitura ou tocar seu ins
trumento.

Vamos reverter imediatamente esta proibição
que impede o grafite nas escolas, nas paradas de
ônibus, nos muros cinzentos que ensombrecem as
grandes cidades. O grafite é a arte viva das ruas
que os jovens, principalmente, habitam. Dar mais
cor, emoção e vida a estas ruas é uma iniciativa qUe
deve ser estimulada e não anulada. O pichador de
hoje pode ser muito bem o grafiteiro de amanhã. E
só o será se perceber no grafite a possibilidade de
expressão e até de realização profissional. Com
isso, ganham os jovens e a sociedade. Proibir sim
plesmente a atividade do grafite é estreitar a com
preensão de um fenômeno que se verifica em esca
la mundial e barrar a possibilidade de expressão de
milhares de jovens.

Cabe destacar, que os parlamentares
signatários do presente projeto estão sendo os
porta-vozes dos grafiteiros de Brasllia que,
representados pelo Movimento Hip-Hop,
apresentaram a proposta e estão mobilizados na
defesa da arte que desenvolvem.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Geraldo Magela - Deputado Agnelo Quei~
roz - Deputada luiza Erundina - Deputado Pedro
Celso.

§ 1.0 A. A propaganda de bebidas alcoólicas
conterá, em função da natureza do veIculo de
comunicação utilizado, advertência escrita e falada,
através das seguintes frases, usadas
seqOêncialmente, de forma simultânea ou rotativa,
nesta última hipótese devendo vairar no máximo a
cada cinco meses, escritas de forma leglvel e
ostensiva, todas precedentes de afirmação "O
Ministério da Saúde adverte":

a) " O álcool é prejudicial a saúde";
b) "O álcool reduz os reflexos: não diri

ja após ingerir bebidas alcoólicas";
c) "O consumo do álcool rturante a gra

videz pode provocar deformações no feto";
d) "O álcool pode provocar doenças

hepáticas e do trato digestivo";
e) "O consumo excessivo de álcool

provoca diversos males à saúde".
f) "Evite consumir bebidas alcoólicas

na frente de crianças".

Art. 311 O Poder Executivo regulamentará esta
lei em sessenta dias, contados da data de sua
publicação.

Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O álcool provoca diversos males à saúde e é
responsável por inúmeras histórias de destruição
pessoal e desagregação familiar. Embora a sacieda-



Justificação

As Santas Casas de Misericórdia constitu
em-se, sabidamente, entidades de caráter filantrópi
co, que se dedicam à causa da assistência à saúde
das populações carentes de forma pioneira, uma vez
que sua atuação no Brasil remonta ao Século XIX.

Não obstante, tem sido negada essas entidades
a manutenção da isenção das contribuições para a
Previdência Social (cota patronal), sob o argumento
de que não mais se enquadram nas novas normas
definidoras da filantropia, preceituadas pela Lei nll

9.732, de 11 de dezembro de 1998.

Ocorre que esta Lei promoveu drástica modifi
cação na sistemática de enquadramento das associa
ções beneficientes, para os fins de obtenção do Certi
ficado de Entidades de Fins Filantrópicos, requisito
indispensável para a isenção da contribuição previ
denciária, passando a exigir, como regra geral, o
atendimento totalmente gratuito.

Desconsidera, assim, as enormes dificuldades
enfrentadas pelas Santas Casas e demais hospitais
beneficientes para a obtenção do recursos financei
ros necessários à continuidade dos seus serviços, o
que as impele a lançar mão de mecanismo compen
satório, pelo qual o ressarcimento das despesas, por
parte da clientela que pode pagar, viabiliza o custeio
dos atendimentos gratuitos aos carentes.

Conforme impõe a Lei nll 9.732/98, essas
instituições passaram a ter somente a isenção
proporcional aos serviços gratuitos prestados, o que
alterou sensivelmente a sua planilha de custos,'
podendo lamentavelmente reverter-se em dimunição
do atendimento aos necessitados.

Por essas razões, as Santas Casas e os demais
hospitais que praticam realmente a filantropia contam
com a compreensão do poder público no sentido do
cancelamento gradual dos débitos acumulados
anteriormente à vigência da citada Lei n1l 9.732/98, de
sorte que, ao longo dos 10 anos de contribuição
efetiva, possam ver regularizada a sua situação

PROJETO DE LEI Nll2.018/99, DE 1999
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Dispõe sobre o cancelamento de
débitos previdenciãrios (cota patronal)
das Santas Casas de Misericórdia e
hospitais filantrópicos, anteriores à Lei
nll 9.732, de 11 de dezembro de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1II Ficam cancelados os débitos das Santas

Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos,
referentes às contribuições sociais de que trata o art.
195, inciso I, alfnea "a", da Constituição Federal,
anteriores à Lei nll 9.732, de 11 de dezembro de 1998.

Parágrafo único. O cancelamento se dará· à
razão de um décimo por ano, desde que comprovada,
anualmente, a regularidade do recolhimento das
contribuições sociais devidas após a vigência da Lei
nll 9.732, de 11 de dezembro de 1998.

Art. 2ll Fica suspensa a incidência de multas e
juros sobre os débitos das Santas Casas de
Misericórdia e hospitais filantrópicos anteriores à Lei
nll 9.732, de 11 de dezembro de 1998, desde que
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de admita o seu consumo, trata-se de produto tóxico, comprovada a regularidade do recolhimento prevista
que cria dependência no ser humano. Inúmeros ca- no artigo anterior.
sos ~e alcoolismo, citados na impr~nsa e na literatura Parágrafo único. No caso de interrupção do re-
médica, b~m como relata~as no cinema e nas obras colhimento das contribuições sociais, na forma pre-
de ficção, II~s!ram a tragédia humana decorrente ~~s- vista do artigo anterior, a incidência de multas e juros
se terrlv~1 VICIO, que degrada a pessoa, seus famlha- reverter-se-á à situação anterior, sendo devidos to-
res e amigos. dos os acréscimos legais a partir da data original do

A Lei nll 9.294/96, que regulamentou a propa- débito.
ganda de produtos prejudicias á saúde e ao meio Art. 3ll Esta Lei entra em vigor na data de sua
ambiente, foi por demais benovelente com a propa- publicação.
ganda do álcool. Suas disposiçOes liberam a
veiculação de inserções publicitárias de forma
indiscriminada. As conseqO-encias ar estão: o
consumo do álcool elevou-se no Brasil, especialmente
entre os jovens.

Para combater essa lamentável tendência,
apresento aos ilustres Pares esta proposta, que obri
ga os anunciantes a isnerir mensagem alusiva aos
danos do álcool, nos moldes do que já se determina
para a propaganda de cigarros. Espero, desta forma,
contribuir para a redução do consumo deste produto,
que tanto prejulzo traz ao Pars, na formas de doença,
conflitos familiares, ausências ao trabalho, acidentes
de trânsito e crimes.

Certo da importância da proposta, peço aos ilus
tres Pares o apoio indispensável à sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Confúcio Moura.
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REQUERIMENTO
(Do Deputado Welinton Fagundes)

Requer o envio de Indicação ao Pre
sidente da República, sugerindo a isen
ção de taxas de inscrição em concurso
público para candidatos desempregados
e reconhecidamente carentes.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex.ll seja encaminhada ao Poder
Executivo da Indicação em anexo, sugerindo o envio
de projeto de lei, pelo Excelentfssimo Senhor
Presidente da República, estabelecendo isenção de
taxas de inscrição em concurso público para os
candidatos desempregados e reconhecidamente
carentes.

Sala da Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Welinton Fagundes.

Consulta o nobre Parlamentar a cerca da viabili
dade de elaboração de projeto de lei dispondo sobre
a isenção de taxas de inscrição em concurso públicos
para os candidatos desempregados.

A proposição pretendida, ao versar sobre con
cursos públicos, insere-se no contexto do regime jurr
dico dos servidores públicos.

Tal entendimento decorre de acórdão do Sup
remo Tribunal Federal, em decisão cautelar, na
apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nl1 766-I/RS, de 3-9-99, cujo teor transcreve-se, em
parte, a seguir:

"A Locução constitucional' regime jurr
dico dos servidores públicos correspodne ao
conjunto de normas que disciplinam os di
versos aspectos das relações, estatutárias
ou contratuais, mantidas pelo Estado com
seus agentes (...) Trata-se, em essência, de
noção que, em virtudade da estensão de
sua abrangência conceitual, comprende to-

Social, quando estará ção e aplicação das provas, materias didáticos, alu
guei de salas apra realização das provas e outros re
cursos logfsticos indispensáveis.

Diante do exposto, vimos solicitar de V. Ex.ll o
envio a esta Casa de projeto de lei estabelecendo:

- isenção do pagamento de taxas de inscrição
em concurso público para os candidatos desempre
gados e reconhecidamente carentes.

Contamos com a atenção de V. Ex.ll no sentido
de considerar as sugestões apresentadas.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Welinton Fagundes.

Excelentrssimo Senhor Presidente da Repúbli-

O concurso público, constitucionalmente institur
do, destina-se a possibilitar igualdade de condiç-eos
entre os candidatos interessados em um cargo públi
co efetivo, bem como, permitir que a Administração
recrute os profissioinais mais capacitados ao serviço
público.

Observa-se, no entanto, que o referido dispositi
vo constitucional não tem sido estritamente observa
do, pois as taxas cobradas no ato da inscrição nos
concursos públicos atinge nfveis que impedem mui
tos candidatos de participar do certame, especial
mente aquela constiturda de trabalhadores desem
pregados, que, não tendo como arcar com tais despe
sas, perpetuam sua condição de miséria num perver
so ciclo vicioso.

Não são necessárias maiores análises das con
dições sócio-econOmicas do povo brasileiro para se
concluir que os atuais atuais valores das taxas de ins
crição, na maioria dos concursos públicos, realmente
inviabilizam o acesso de muitos cidadãos, quase
sempre os mais necessitados.

Adicionalmente, o concurso público não pode
ser um meio da administração pública arrecadar re
cursos. A cobrança de taxas deve ser destianda, ex
clusivamente, para cobrir as despesas realizadas no
processo de seleção, tais como, divulgações, paga
mento de profissionais ou instituições para elabora-

ca:

perante a Previdência
anistiado todo o débito.

Observe-se que o Projeto defende a suspensão
da incidência de juros e multas sobre o montante do
débito durante o perrodo em que estarão sendo im
plementadas as exigências para a concessão, pre
vendo, entretanto, o retorno das penalidades, caso
sejam descumpridas as condições para o cancela
mento gradual.

Certos, portanto, da relevância da medida para
as entidades que prestam verdadeira assistência à
saúde, contamos com o apoio do ilustre Pares a este
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Nelson Marchezan.

INDICAÇÃO NU 660, DE 1999
(Do Deputado Welinton Fagundes)

Sugere ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei estabelecendo isenção
de taxas de inscrição em concurso públi
co para os candidatos desempregados e
reconhecidamente carentes.



PROJETO DE LEI N2 2.019 DE 1999
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Veda a instalação de depósitos,
com estrutura metãlica, em postos de
serviço automotivo e suas correspon
dentes tubulações, sem proteção contra
a corrosão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica vedada a instalação de depósitos,

com estrutura metálica, enterrados ou
semi-enterrado, de armazenamento de combustrvel,
em postos de serviços automotivos e suas
correspondentes tubulações, sem proteção contra
corrosão.

Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal de 1988 consagra espe
cial atenção aos portadores de deficiências. Com efe
ito, inúmeros dispositivos do texto constitucional obje
tivam conceder adequada proteção jurldica aos por
tadores de deficiências, enfatizando o princIpio da
igualdade que demanda tratamento igual para iguais
e desigual para desiguais. Contudo, em que pese o
esforço do legislador constitucional, a Carta Polftica,
até o presente, não contempla previsão específica
que regule a aposentadoria daqueles que são porta
dores de deficiências e nessas condições exercem
suas atividades profissionais. Nossa proposição al
meja corrigir essa falha, reconhecendo o direito des
ses trabalhadores a uma aposentadoria especial.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Welinton Fagundes.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 153, DE 1999

(Do Sr. Welinton Fagundes e outros)

Dã nova redação ao § 59 do art. 40 e
ao § 8l! do art. 201 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60, § 311, da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. 1.0. O § 5.0. do art. 40 e o § 8.0. do art. 201
Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 40 .
§ 52 Os requisitos de idade e de tempo

de contribuição serão reduzidos:
I - em cinco anos, em relação ao

disposto no § -1 2 , 111, a, para professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo
exerclcio das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e
médio;
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das as regras pertinentes (a) às formas de " - em dez anos, em relação ao
provimento: (b) às formas de nomeação; (c) disposto no § 12, 111, a e b, para o portador
à realização do concurso; (...)" (grifas nos- de deficiência, na forma da lei;
sos) Art. 201 .

Tratando-se de matéria inserida no contexto do § 82 Os requisitos a que se refere o
preceito constitucional do art. 61, § 111, inciso 11, alínea parágrafo anterior serão reduzidos:
c, a iniciativa das leis é de competência privativa do I - em cinco anos, em relação ao dis-
Sr. Presidente da República, in verbis: posto no inciso I do parágrafo anterior, para

o professor que comprove exlcusivamente
"Art. 61 tempo de efetivo exercfcio das funções de
§ 12 São de iniciativa privativa do magistério na educação infantil e no ensino

Presidente da República as leis que: fundamental e médio;
11 - disponham sobre: " _ em dez anos, em relação ao dis-
c) servidores públicos da União e Ter- posto nos incisos I e " do parágrafo anterior,

ritórios, seu regime jurfdico, provimento de para o portador de deficiência, na forma da
cargos (...)". leL"

Em conformidade com o que dispõe o art. 113,
inciso I, do Regimento Interno, a medida cabfvel se
ria a apresentação de indicação ao Poder Executi
vo, sugerindo o envio de projeto de lei, dispondo so
bre a isenção de taxas de inscrição em concursos
públicos para os candidatos desempregados.

Estamos encaminhando, em anexo, a indicação
sugerida.

Diante da observações apresentadas, coloca
mo-nos à disposição do ilustre Deputado para qual
quer iniciativa legislativa julgada oportuna.

Consultoria Legislativa, 22 de outubro de 1999.
- Ednilton Andrade Pires, Consultor Legislativo.



Neste sentido, vários palses do mundo vêm
implantando leis visando a adoção de mecanismos
anticorrosivos para proteger tais equipamentos. Nos
EUA, por exemplo, desde 1988, prevalece a vedação
de enterro de tanques metálicos, sem proteção contra
corrosão. Cabe ressaltar que legislação com este teor
foi aprovada pelo Estado de São Paulo, Lei ~
9.129/95.

Assim, a adoção de legislação na mesma
direção do Pais, mais que sintonizá-lo com a
contemporaneidade, é uma exigência posta pela
necessidade de por em prática o preceito da
Constituição de que para assegurar a efetividade do
direito ao meio ambiente equilibrado para todos
incumbe ao poder público "controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e substãncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente". (Art. 255,
inciso V)

Sala das sessOes, 14 de abril de 1999. - Nelson
Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.

Justificação

O presente projeto de lei foi originalmente
apresentado pelo deputado Ivan Valente (PT/SP), na

I - advertência;
11 - multa a ser fixada entre 1.000 (hum

mil) a 10.000 (dez mil) vezes o valor da UFIR
ou qualquer outro tftulo público que a substitu
ir, mediante conversão de valores e, no caso
de reincidência, poderá ser fixada multa equi
valente ao dobro do valor máximo;

111 - perda ou restrição de incentivos e
beneffcios fiscais concedidos pelo poder pú
blico; e

IV - embargo.

Art. 411 Periodicamente, os órgãos competentes
deverão inspecionar os sistemas contra a corrosão
e fiscalizarão os nfveis de proteção, os parãmetros
elétricos e o tempo de operação do sistema.

Art. 511 Os postos, orgãos e empresas de
qualquer natureza que utilizam tanques enterrados
ou semi-enterrados, para armazenamento de
combustrvel, sem proteção contra corrosão, terão
prazo de 3 (três) anos para adaptarem-se ao disposto
no artigo 111 desta lei.

Art. 611 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 211 Os postos de serivço automotivo,
órgãos, entidades e empresas de qualquer natureza
que utilizem, atualmente, tanques com estrutura
metálica, enterrados ou semi-enterrados, para
armazenamento de combustlvel, sem obedecer à
prescrição estabelecida no artigo 111., deverão
adaptá-los ao disposto nesta lei.

Art. 311 Aos infratores das disposiçOes desta lei,
bem como aos que descumprirem as exigências
feitas pelos órgãos competentes serão impostas as
seguintes penaliaddes, que serão fixadas
proporcionalmente à gravidade e à repetição da
infração:
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. § 111 A vedação estabelecida no "caput" deste 50· legislatura (1995 - 1999), que ora reapresento
artigo, estende-se a orgãos, entidades e empresas de com a seguinte justificativa:
qualquer natureza que armazenem combustfvel. .

§
211 P fi d t L' t d O desenvolvimento da indústria automobillstíca

ara InS es a el en en e-se por, generalizou a prática de enterrar tanques de aço
1) Depósito enterrado, o tanque de ar- para armazenamento de derivados de petróleo. Isto

mazenamento que esteja situado inteira- é, popularizou-se em escala ampliada a prática de
mente abaixo do nlvel do solo circulante; e enterrar tanques metálicos para armazenar produtos

2) Depósito Semi-enterrado, o tanque IIquidos, que já era utilizada no mundo inteiro,
de armazenamento que tenha sua geratriz desde o inicio do século XIX.
inferior abaixo do nlvel do solo circundante. Com a enorme ampliação deste procedimento,

emergem, também, problemas novos. Coloca-se
com destaque, assim, a questão da corrosão. Dal
derivam os vazamentos, perda de produto,
contaminação do solo, dos mananciais, córregos,
rio, etc. Tudo isto sem mencionar os acidentes,
muitas vezes, de conseqüências dramáticas.

No Brasil, existe hoje uma qualidade muito
grande de tanques em postos de serviços
automotivos atacados pela corrosão, que já figuram
ou estão prestes a furar, colocando em risco o meio
ambiente, as pessoas e instalações. Obviamente
não se menciona aqui o evidente prejulzo
decorrente da perda de produto, nem sempre
detectada rapidamente.

Não obstante, a ocorrência de furos provocados
pela corrosão está longe de ser uma fatalidade
inexorável. Existem métodos e procedimentos
capazes de reduzir drasticamente, ou mesmo, de
eliminar esse risco.



Justificação

Em 1971, foi instituldo por meio da Resolução nll

18 o Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, com
o objetivo de prover, entre outros, recursos para o
aparelhamento da Casa, a solução do problema
habitacional e programas de assistência social.

O art. 211 dessa resolução lista uma série de
fontes de obtenção dos recursos que deverão
constituir o Fundo Rotativo. Entre esses, porém, não
se faz nenhuma referência ao produto obtido da
venda de papel de expediente para a reciclagem.

Como sabemos, é vultosa a quantidade de pa
pei de boa qualidade consumida diariamente nesta
Casa. Da venda deste material, destinado à recicla
gem, sobrevivem hoje famllias inteiras no Brasil. Só
que a estes compete uma verdadeira " via erueis
" pelos lixões do PaIs, catando, em locais insalubres,
a base para o seu sustento.

Diante dessa realidade, nada mais justo que a
Câmara dos Deputados vincular, com base na
Resolução nR18 de 1971, a aplicação dos recursos
obtidos a partir da venda de papel reciclável a

Acrescenta inciso ao art. 2R da
Resolução nll 18, de 26 de novembro de
1971, que intituiu o Fundo Rotativo da
Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 111 Ao art. 211 da Resolução nR18, de 26 de

novembro de 1971, alterada pelas Resoluções nlls
68, de 5 de maio de 1978, nR22, de 29 de junho de
1979, nll 20, de 8 de setembro de 1992, n1l 35, de 11
de março de 1003 e nll 60, de 5 de abril de 1994, é
acrescido o seguinte inciso:

"XIX - dos recursos oriundos da venda
do papel de expediente para efeito de reci
clagem."

Art. 211 Os recursos oriundos da fonte de que
trata o art. 111 desta Resolução serão destinados
exclusivamente a programas de assistência social,
nos termos do art. 111 da Resolução nll 18, de 26 de
novembro de 1971.

Parágrafo único. Entre os programas de assis
tência social de que trata o caput deste artigo, a Câ
mara dos Deputados priorizará a assistência a famflia
e instituições carentes, devidamente cadastradas.

Art. 311 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PROJETO DE LEI NR 55, DE 1999 programas de assistência social a famllias e
(Do Sr. Nelson Pellegrino) instituições carentes, devidamente cadastradas.

Consideramos que, uma vez adotada, a medida
contribuirá não só para proporcionar uma melhor qua
lidade de vida e muitos brasileiros, como também
concorrerá para projetar positivamente a imagem da
Casa junto à opinião púlbica. Por esses motivos, es
pero contar com o apoio dos Nobres Pares para a pre
sente proposição.

Sala das Sessões, ? de 1999. - Deputado Nelson
Pellegrino.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Solicita a criação de Grupo de Tra
balho sobre o bioma Cerrado.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex· que, ouvido o Plenário desta

Comissão, sejam adotadas as providências
necessárias para a criação de Grupo de Trabalho
com a finalidade de estudar e definir ações para a
conservação e o uso sustentável do Cerrado.

Justificação

O bioma Cerrado constitui, sob os aspectos his
tórico, cultural, econômico e ecológico, um patrimônio
e uma riqueza de valor imensurável para o Brasil e os
brasileiros e, por que não dizer, de toda a humanida
de.

O Cerrado ocupa nada menos do que um quarto
do território nacional, constituindo a segunda maior
formação vegetal brasileira, superado apenas pela
floresta Amazônia. São 2 milhões de km2 distribuldos
por 10 Estados. Devido a sua vasta extensão territori
al, sua posição geográfica, sua heterogeneidade ve
getal e por ser cortado pelas três maiores bacias hi
drográficas da América do Sul, o Cerrado destaca-se
pro sua biodiversidade.

A flora do Cerrado é considerada a mais rica
dentre as savanas do mundo. Sua riqueza de 429 es
pécies de árvores e arbustos é muito superior ao nú
mero de espécies das savanas do Suriname ou da
Venezuela. Estima-se que a flora do Cerrado possui
entre 4 e 10 mil espécies de plantas vasculares, nú
mero superior ao de grande parte de outras floras
mundiais. Muitas destas espécies são utilizadas lo
calmente na alimentação, medicina, produção de cor
tiça, fibras, óleos, artesanato e decoração.

A fauna de vertebrados do Cerrado é igualmen
te diversificada, apesar de haver um baixo endemis-
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mo de espécies. São conhecidas mais de 400 espéci- causados pelos garimpos, que contaminaram os rios
es de aves, 67 gêneros de mamíferos não voadores, com mercúrio e provocaram o assoreamento dos cur-
e 30 espécies de morcegos, somente no Distrito Fe- sos de água. A erosão causada pela atividade mine-
deral. A exploração da fauna de vertebrados é inten- radora tem sido tão intensa que, em alguns casos,
sa na região, principalmente como alimento e no co- chegou até mesmo impossibilitar a própria extração
mércio ilegal de peles. do ouro rio abaixo.

Os invertebrados são menos conhecidos, mas Nos últimos anos, contudo, a expansão da agri-
sabe-se que o endemismo é bastante grande e a ri- cultura e da pecuária representa o maior fator de risco
queza elevada, especialmente no caso de insetos. para o Cerrado. O uso de técnicas de aproveitamento
Conhecem-se 27 espécies de lavadeiras, 90 espécies intensivo dos solos tem provocado o esgotamento de
de cupins, 1.000 espécies de borboletas, e 550 espécies seus recursos. A utilização indiscriminada de agrotó-
de abelhas e vespas, apenas no Distrito Federal. xicos e fertilizantes tem contaminado os solos e as

Ao avaliarmos a importância do Cerrado é preci- águas. Paralelamente, cresce o número de novas
so ter em mente hoje em dia o valor dos recursos ge- pragas e doenças nas monoculturas. O resultado é
néticos para a agricultura e as indústrias qulmica, far- que o Cerrado está acabando: metade da sua área já
macêutica e de alimentos. A agricultura e a indústria foi desmatada e se esse ritmo continuar até o ano
moderna dependem em escala crescente das moder- 2000, o desmatamento vai chegar a 70%. Esta situa-
nas técnicas da biotecnologia, especialmente da en- ção está causando a fragmentação de áreas e com-
genharia genética. Os produtos e processos basea- prometendo seriamente os processos mantenedores
dos na engenharia genética estão revolucionando a da biodiversidade do Cerrado.
produção e o mercado, com negócios envolvendo bi- São necessárias medidas rápidas e decididas
lhões de dólares. Ora, a matéria-prima desses novos para reverter essa tendência e assegurar a conserva-
produtos e processos é o material genético das plan- ção dos remanescentes do Cerrado e garantir o desen-
tas, animais e microorganismoss silvestres, que es- volvimento das atividades agropecuárias em bases
tão concentrados nos biomas de elevada biodiversi- sustentáveis. São estas as razões que me levam a soli-
dade, como é o caso do Cerrado. citar a criação de Grupo de Trabalho com a finalidade

Outro aspecto importante freqUentemente des- de estudar e indicar as medidas necessárias para asse-
considerado é o papel do Cerrado como reservatório gurar a conservação e o uso sustentável do Cerrado.
hfdrico das demais regiões brasileiras. Como a cota Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. -
alimétrica do Cerrado é superior a da maioria dos Deputado Luiz Bittencourt.
nossos ecossistemas, a região é a maior dispersora REQUERIMENTO DEINFORMAÇOES
de águas do Brasil, alimentando 6 das 8 maiores bacias Nll 1.437, DE 1999
hidrograficas brasileiras. Isso singnifica que qualquer (Do Sr. Luiz Bittencourt)
agressão ao Cerrado tem resposta imediata nos de-
mais ecossistemas. Solicita ao Sr. Ministro da Justiça a

Além de uma reserva de material genético de instauração de processo administrativo
valor incalculável e reservatório hídrico do Brasil, a re- para apuração de práticas de carteliza-
gião do Cerrado é uma das principais regiões produ- ção no setor cimenteiro nacional.
toras de grãos e de produtos pecuários do Brasil. As Senhor Presidente:
lavouras mais importantes da região são a soja, o mi- Com fundamento no art. 30, § 212, da Lei n12

lho, o arroz, o café, o feijão e a mandioca. A soja foi a 8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 16, inciso 11,
cultura que experimentou o maior crescimento nos úl- alínea b, do Regimento Interno desta Casa, solicito a
timos anos, representando hoje um quarto da produ- Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro
ção nacional. O milho representa 16% da produção da Justiça pedido de instauração de processo
nacional, o arroz 13%, o café 8%, o feijão 11% e a administrativo pela Secretaria de Direito Econômico
mandioca 5%. para apurar indlcios de infração da ordem econômica,

Apesar da sua importância científica, ecológica tendo em vista as elevações de preços que vêm
e econômica, o Cerrado vem sendo ocupado sem os sendo praticadas pelo setor cimenteiro nacional.
necessários cuidados ambientais. Depois da Mata
Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que Justificação
mais alterações sofreu com a ocupação humana. Um ~ sabido que o setor cimenteiro nacional é do-
dos impactos ambientais mais graves na região foram minado por duas ou três grandes empresas, as quais,
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no passado, sempre abusaram de seu poder de mer
cado para praticar preços cartelizados.

Presentemente, esse setor, valendo-se de sua
posição oligopólica e de seu poder de cartel, tem pro
vocado absurdas elevações de preços do produto, os
quais, entre setembro e outubro deste ano, passaram
de R$7,20 a saca para R$1 0,40, ou seja, uma majora
ção da ordem de 31 % no espaço de apenas um mês.

Impõe-se, portanto, que a Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça proceda a uma
completa apuração dos motivos causadores das
abruptas elevações de preços praticadas por esse
setor desde o começo do ano.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

INDICAÇÃO NI1 661, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Sugere a manutenção da represen
tação estadual no Estado de Goiás e ou
tras medidas relacionadas à de reorgani
zação institucional do Ibama.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente:
Vimos solicitar a V. ExA que, no processo de

reorganização institucional do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Ibama seja assegurada a representação estadual
no Estado de Goiás, bem como dos escritórios
regionais nas cidades de São Miguel do Araguaia,
Uruaçu, Alvorada do Norte e Catalão e, ainda, a
criação de uma unidade na cidade de Mineiros.

A manutenção da representação estadual é de
importância vital para tod9s os usuários, por ser um elo
de Iiga~oentre os mesmos e uma administra~o públi
ca mais próxima do cidadão. A continuidade dos escri
tórios regionais nas cidades acima mencionadas é de
importância fundamental para o meio ambiente, tendo
em vista que se localizam em regiões limítrofes a outros
Estados da Federação. Quanto à cria~o de uma unida
de na cidade de Mineiros, a mesma se justifica pela sua
localização estratégica, a importância do ecossistema
local e das pressões antrópicas sobre o meio ambiente.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Meio Ambiente sugerindo a
adoção de medidas referentes ao Estado
de Goiás no processo de reorganização
institucional do Ibama.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exa seja encaminhada ao Poder
Executivo a indicação em anexo, sugerindo que, no
processo de reorganização institucional do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA, seja assegurada a
representação estadual no Estado de Goiás, bem
como dos escritórios regionais nas cidades de São
Miguel do Araguaia, Uruaçu, Alvorada do Norte e
Catalão e, ainda, a criação de uma unidade na cidade
de Mineiros.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999 
Deputado Luiz Bittencourt.

INDICAÇÃO NI1 662, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Sugere o Senhor Presidente da Re
pública que determine aos Ministros da
Justiça e da Fazenda que apurem e coí
bam os aumentos abusivos de preços no
setor petroquímico nacional.

Na atual quadra de dificuldades por que passa
o país, pescadores de águas turvas aproveitam-se
de oscilações eventuais e momentâneas do câmbio
e do preço de matérias-primas para imprimir,
descaradamente, aumentos cumulativos nos preços
finais de seus produtos ou serviços.

Muitos casos são de fácil diagnóstico e,
reconheça-se que, sempre que possivel, tem o
governo de V. ExA agido a tempo e hora.

Setores mais complexos, como o aqui tratado,
exigem estudos mais evoluídos, multidisciplinares e
interministeriais; eis porque sugerimos que deter
mine aos Senhores Ministros da Justiça e da
Fazenda que ultimem estudos no sentido de apurar
os aumentos de preços ocorridos no setor
petroquímico nacional, e uma vez constatada a
abusividade, imponham medidas no sentido de
cbibir a referida prática.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Requer o envio de indicação ao Se
nhor Presidente da República sugerin
do-lhe que determine aos Ministros da
Justiça e da Fazenda providências para
apurar e coibir aumentos abusivos de
preços no setor petroquímico nacional.
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Senhor Presidente:
Requeiro a V. ExA, nos termos do art. 113, inciso

I, do Regimento Interno, o envio da Indicação em
anexo ao Senhor Presidente da República, na qual
sugerimos a S. ExJl que determine aos Ministros da
Justiça e da Fazenda providências no sentido de
apurar e coibir os aumentos abusivos de preços
verificados no setor petroquímico nacional.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI N1l2.020 DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Obriga divulgação de mensagem
sobre medicamentos genéricos, nos
anúncios de remédios e similares.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 11). Todos os medicamentos, vitaminas ou

assemelhados devem conter mensagem educativa
sobre os medicamentos genéricos, nas suas
embalagens, rótulos, bulas e peças publicitárias.

Art. 21). O Poder Executivo estabelecerá por meio
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária o
conteúdo das mensagens a serem divulgadas assim
como os procedimentos correspondentes.

Art. 31). As indústrias respectivas terão um prazo
de 90 (noventa) dias para dar cumprimento à
determinação, na data da publicação desta lei.

Art. 4.11 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente iniciativa pretende utilizar o mesmo
veículo (medicamentos e similares) para difundir os
conteúdos educativos relativos ao uso e vantagens
dos "medicamentos genéricos" que pretendem ser
uma alternativa racional e mais barata às marcas de
fantasia.

Nada mais justo do que se valer da oportunida
de dada pela própria indústria farmacêutica, sabida
mente de lucratividade abusiva, usando o seu próprio
veículo de publicidade e comercialização.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI N1l2.021, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
procedência de acesso aos idosos nos
sistemas de transporte público no Brasil.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.11 É obrigatória a precedência de acesso
para as pessoas com idade igualou superior a 65
(sessenta e cinco) anos nos sistemas de transporte
público no Brasil.

Art. 2.11 As empresas que infligirem o disposto
nesta lei aplicar-se-ão as seguintes penalidades:

I - advertência;
11 - multa de R$500,00 (quinhentos reais) por

cada infração.
Art. 31). Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

Uma das conseqOências da velhice é o compro
metimento da condição fisica, quanto à amplitude e
agilidade de movimentos.

Com a redução da capacidade motora as pes
soas idosas apresentam dificuldades de locomoção,
tornando-se impossível concorrer com jovens e adul
tos no acesso aos veículos de transporte público,
principalmente nas horas de rush dos grandes cen
tros urbanos.

A proposta em apresentação objetiva apoiar o
idoso na sua necessidade básica de deslocamento,
em cumprimento a determinação constitucional do
deverda sociedade de amparar o idoso, assegurando
sua participação na comunidade, vide caput do
art. 230.

Também se coaduna com as propostas de
ações governamentais do Programa Nacional de
Direitos Humanos, instituído'pelo Decreto n.l! 1.904,
de 13 de maio de 1996, e implementando a partir de
políticas públicas para proteção e promoção dos
direitos humanos no Brasil, que inclui entre as
medidas de longo prazo a de "generalizar a
concessão de passe livre e precedência de acesso
aos idosos em todos os sistemas de transporte
público urbano".

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1l1.438, DE 1999

(Do Sr. Max Rosenmann)

Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre várias questões
concernentes à Ferrovia Sul Atlântico.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2ll da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2.11, e 115, inciso I
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicitamos seja encaminhado ao Sr. Ministro dos
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Transportes, através do Gabinete Civil da Presidência da
República, este pedido de informações sobre questões
concementes à Ferrovia Sul Atlântico.

De uma forma geral, a privatização das ferrovias no
País foi justificada pela busca de maior eficiência de seus
serviços, para fazer face às necessidades do setor
produtivo com melhor adequação do setor transporte.

Há, no entanto, algumas pendências que
precisam ser resolvidas, relacionadas com a atuação
das empresas que assumiram essas ferrovias, para
que a desejada eficiência seja atingida. Entre essas
pendências precisamos esclarecer as relacionadas
com a Ferrovia Sul Atlântico, sobre as quais
gostaríamos de encaminhar a esse Ministério as
seguintes perguntas:

1) Por que, até o momento, não foi restabeleci
do o Conselho de Usuários na Ferrovia Sul Atlântico?

2) Entre os empregados da antiga superinten
dência da RFFSA em Curitiba transferidos para a Fer
rovia Sul Atlântico, quantos permanecem nos qua
dros desta ferrovia?

Quantos permanecem filiados à REFER?
Qual será o plano de previdência privada que

sucederá à REFER, se for o caso, a partir de 1tl de
março de 2000?

3) Quais são os membros do Conselho de Admi
nistração da FSA, representantes dos empregados, e
qual foi a forma de indicação?

4) Quais as providências que vêm sendo toma
das peJo Ministério dos Transportes qanto à suspen
são do tráfego no trecho Rio Negro/União da Vitória,
pela Ferrovia Sul Atlântico?

5) O que falta para o Ministério dos Transportes
autorizar a reativação dos serviços de trens turísticos
no trecho Morretes/Antonina?

6) Quais os investimentos realizados pela Fer
rovia Sul Atlântico nos quase três anos de concessão
(compras de novas locomotivaslvagões, melhoria de
linhas e terminais) para aumento da produção? Qual
o montante investido e a fonte de recursos?

7) Deverão os municípios arcar com o ônus de
providenciar a sinalização das travessias das linhas
férreas já existentes à época da RFFSA, para que a
Ferrovia Sul Atlântico cumpra os compromissos de
redução de índices de acidentes previsto no contrato de
concessão da exploração e desenvolvimento do serviço
público de transporte ferroviário de cargas na malha sul?

Sendo essas as informações que tínhamos a
solicitar no momento, agradecemos antecipadamen
te o empenho desse Ministério em nos atender.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Max Rosenmann, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Ntl2.D22, DE 1999
(Do Sr. Reginaldo Germano)

Institui Seguro Obrigatório de Aci
dentes Pessoais para os condutores de
veiculos automotores de transporte cole
tivo de passageiros ou de carga de via
terrestre, com vinculo empregaticio, no
exercicio de sua profissão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1tl Fica acrescida ao art. 20, do Decreto-lei

ntl 73, de 21 de novembro de 1966, alínea n nestes
termos:

"Art. 20 .

n) Acidentes Pessoais para 05 condu
tores de velculos automotores de transporte
coletivo de passageiros ou de carga de via
terrestre com vinculo empregatício, no exer-
cício de sua profissão." .

Art. 2tl A cobertura do Seguro Obrigatório de
que trata o art. 12 estende-se aos demais
empregados da empresa e aos passageiros de
transporte coletivo vitimados no respectivo sinistro.

Art. 3tl Os danos pessoais cobertos pelo seguro
obrigatório estabelecido no art. 1tl compreendem
indenização limitada a R$50.000,OO (cinqoenta mil
reais), por vítima, para o caso de morte ou invalidez
permanente.

Parágrafo único. O valor estipulado no caput
deste artigo compreende a indenização decorrente do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não - DPVAT,
instituído pela Lei ntl6.194, de 9 de dezembro de 1974.

Art. 42 A contratação e o custo do seguro
obrigatório de que trata o art. 12 são de
responsabilidade exclusiva dos respectivos
empregadores.

Art. 52 O Poder Executivo regulamentará esta
lei.

Art. 6tl Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Brasil vem ocupando, infelizmente, lugar de
destaque quanto ao número de acidentes automobi
lísticos. Os prejuízos econOmicos são irrelevantes
quando confrontados com as mortes que ocorrem
nesses acidentes, na maioria das vezes de chefes de
família, e com a dor e desespero dos respectivos de-
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pendentes que passam, a partir de então, a conviver
com a insegurança e incerteza.

Pretendemos, com nosso projeto minorar este
triste cenário, tornando obrigatório a contratação,
pelos empregadores, de seguro de acidentes
pessoais para os condutores, em vias terrestres, de
veículos de transporte coletivo de passageiros ou de
veículos de carga, os caminhoneiros deste País,
com quem tenham estabelecido vínculo
empregatício. Este seguro indenizaria os casos de
morte e invalidez permanente desses profissionais,
quando ocorridos no exercício de sua profissão,
bem como os demais empregados dessas
empresas quando vítimas, também, desses
acidentes. E, ainda, aqueles que, na condição de
passageiros dos transportes coletivos sofram danos
pessoais decorrentes de acidentes de trânsito.

Embora á vida da criatura humana não se
possa atribuir um preço, estamos conscientes de
que, no caso de sua perda, para os dependentes da
vítima e em função da desorganização familiar
decorrente, em muito contribuirá o seguro
obrigatório que estamos propondo.

Convencidos da relevância social deste nosso
projeto, contamos com o apoio dos nobres
parlamentares desta Casa para a sua aprovação.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado
Reginaldo Germano.

PROJETO DE LEI N2 2.023, DE 1999
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Acrescenta inciso ao art. 11 da Lei nl!
8.429, de 2 de junho de 1992, que "dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12Acrescente-se ao art. 11 da Lei nll 8.429,

de 2 de junho de 1992, o seguinte inciso:

"Art. 11 ..
"VIII- desrespeitar a ordem dos credo

res ou deixar de pagar a dívida com forne
cedores em razão de contrato administrati
vo, imotivadamente ou de forma que carac
terize desvio de finalidade.

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O presente projeto tem por objetivo penalizar o
administrador que der causa, imotivadamente ou de
forma que caracterize o desvio de finalidade, ao nao
pagamento de dívidas da Administração com forne- .
cedores de bens ou serviços ou que não respeitarem
a ordem dos credores, pois atitudes dessa natureza
atentam contra um dos mais importantes princípios
da Administração Pública, a saber: o princípio da mo
ralidade.

A prerrogativa que a Administração tem de alte
rar unilateralmente os contratos administrativos nao
pode servir de base para que maus administradores,
por motivos espúrios e reprováveis, deixem de aten
der o interesse maior da sociedade. A ordem de pa
gamento dos credores da administração não pode ser
alterada em um motivo legítimo e que não atenda ri
gorosamente ao interesse público.

A Lei nll 8.429, de 2 de junho de 1992, foi um dos
maiores avanços na história do Brasil no sentido de
dar moralidade e mais crédito aos atos
administrativos, razão pela qual, é importante que, ao
longo do tempo, ela seja revisada e atualizada,
tornando-se cada vez mais abrangente.

É em nome do princípio da moralidade que pedi
mos aos nossos Pares o indispensável apoio para
conversão desta proposta em diploma legal.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N2 1.439, DE 1999

(Da Sra. Deputada Luiza .Erundina)

Solicita infonnações ao Senhor
Ministro da Defesa a respeito do. elevado
preço cobrado pelo uso do estacionamento
de veículos no Aeroporto de Cumbica,
localizado na Cidade de Guarulhos.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 211 da Constituiçllio Fed

eral, combinado com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Defesa o
seguinte requerimento de informações:

"A revista Veja, de 24 de março, p.p, em matéria
intitulada "Mina a céu aberto" questiona os valores
cobrados aos usuários pelo uso do estacionamento
do Aeroporto de Cumbica. Afirma a matéria que "sem
concorrente e com tarifas que chegam ás nuvens,.
seu faturamento anual beira os 25 milhões de reais".
A INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária - rescindiu o contrato de exploração do
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serviço que tinha com a Master Estacionamento por sequilibraram as finanças públicas. Os gestores que
falta de pagamento. Na mesma matéria o Superinten- assumiram os governos estaduais em 1995 herdaram
dente da Infraero, Sr. José Maria Martins, afirma que as receitas já estabilizadas e, na maioria dos Estados,
"atéjulho será aberta nova concorrência". despesas bastantes elevadas, principalmente aque-

Na época da publicação da matéria, os preços las com a folha de pessoal, decorrentes de aumentos
praticados no estacionamento do Aeroporto de salariais concedidos no final da gestão anterior e com
Cumbica continuavam abusivos se considerarmos efeitos financeiros a partir daquele ano.
que nos aeroportos de Brasllia e do Rio de Janeiro Ainda para agravar o quadro financeiro dos
eram de R$1,50 e R$3,50 na 111 hora, enquanto em Estados e Municípios, a União, no propósito de equili-
Cumbica o preço era de R$7,50 no mesmo perlodo brar as contas nacionais, havia instituldo em março
déuso: Cabe ressaltar que, em relação aos preços de 1994 o Fundo Social de Emergência - FSE, que
praticados nos estacionamentos da região central da lhes subtraiu considerável soma de recursos a partir
cidade de São Paulo, os preços praticados no de 1995.
Aeroporto de Cumbica também estão acima do valor Nesse contexto, a maioria dos Estados, com as
de mercado, agravando o fato de que por falta de finanças desequilibradas, negociaram suas dIvidas
opçêo o usuário é obrigado a utilizá-lo, o que poderia fundadas com a União, assumindo contratualmente,
.ser caracterizado como monopólio. entretanto, a adoção de Programas de Ajuste Fiscal,

A respeito desse assunto, em correspondência nos termos da Lei nIl 9.496/97.
dirigida, em 16 de setembro, pelo Sr. Pedro Ernesto Dessa forma, cada Estado, individualmente, ne-
Barbosa da Silva, usuário do aeroporto, ao Sr. Luiz gociou com a União um Programa de Ajuste Fiscal,
Fernando Barbedo, Chefe de Gabinete do Comando formalizado em aditivos aos contratos de renegocia-
da Aeroháutica, foi informado de que o caso seria ção das dívidas estaduais, cujo cumprimento das me-
apreciado pelo Conselho Fiscal da Infraero." tas está sob a supervisão e acompanhamento do Mi-

Considerando a necessidade de se esclarecer a nistério da Fazenda.
respeito, requeiro as seguintes informações: Ocorre que, na grande maioria dos casos, esses

1) Que conclusão chegou o Conselho Fiscal da Programas de Ajuste Fiscal não estão sendo discuti-
Infraero, sob o caso em pauta? dos pelos Governos Estaduais com a sociedade, tal-

2) Qual a atual polftica de preços e sua relação tando a transparência necessária para crIticas ou su-
com a planilha de custos do funcionamento do estaci- gestões, papel dos Poderes Legislativos estaduais e
onamento? dos próprios representantes dos Estados nesta Casa.

3) Para quando está prevista nova licitação da Para possibilitar o conhecimento e discussão do
exploraçêo dos serviços do referido estacionamento? teor e profundidade desses Programas deAjuste Fiscal
. Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. - de cada Estado pelos que compOem esta Casa,

Deputada Lufza Erundina, Uder do PSB. requeremos aVossa Excelência, com base no art. 50, §
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 2.l! da Constituição Federa', combinado com os arts. 115

NIl1.440, DE 1999 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
(Do Sr. Deputado Eduardo Campos) que seja solicitado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda:

Solicita informações ao Exmo. Sr. Cópia dos contratos que estabeleceram,
Ministro da Fazenda sobre os Programas para cada Estado, os Programas de Ajuste
de Ajuste Fiscal estabelecidos para os Fiscal, firmados na oportunidade da
Estados em face da renegociação das renegociação das dividas públicas estaduais
dfvidas com a União nos termos da Lei nº com a União, nos termos da Lei nº 9.496/97.

9.496197 Sala das Sessões, 10 de Novembro de 1999. -
Senhor Presidente, Deputado Eduardo Campos.
O PaIs em todas as suas esferas de Governo, PROJETO DE LEI Nll 2.024, DE 1999

União, Estados e Municlpios, estão buscando ajustar (Do Sr. Airton Dipp)
as suas finanças dentro de uma nova realidade nacio-
nal em face da globalização e da polftica econômica Suprima-se o Inclo IV, do § 72 do art.
que vem sendo adotada pelo Governo Federal. 178 do Código Civil Brasileiro, fazendo

A estabilização da moeda nacional, após o Pla- sua inclusão como inciso X, ao § 10º, do
no Real de 1994, trouxe em seu bojo fatores que de- mesmo artigo.



PROJETO DE LEI Nll 2.025, DE 1999
(Do Sr. Deputado Pedro Celso)

Destina cinco por cento do lucro
operacional das empresas que especifica para
o financiamento de obra cinematogrãfica
brasileira de produção independente e dá
oubas providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1UAs empresas proprietárias, locatárias ou

arrendatárias de salas, espaços ou locais de exibição
pública comercial devem destinar cinco por cento do
lucro operacional auferido com a exibição de obra
cinematográfica estrangeira para o financiamento de
obras cinematográficas de produção independente,
definidas nos termos do art. 211, incisos 11 e 111, e do art.
311., incisos I e 11, da Lei nll 8.401, de 8 de janeiro de
1992.

§ 1u Para os fins desta lei, consideram-se:
I - obra cinematográfica estrangeira, a

certificada como nacional por país que não seja
Estado Parte do Mercosul;

11 - lucro operacional, o auferido a partir da
receita bruta operacional obtida na exibição de obra
cinematográfica estrangeira registrada pelo sistema
de controle de receitas de bilheteria de salas,
espaços ou locais de exibição pública comercial.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Medeiros e outros)

Requer regime de urgência na
tramitação do Projeto de Lei n2 752 de 1999.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 155 do Regimento

Interno, urgência para a tramitação do Projeto de Lei
nU 752, de 1999 de minha autoria.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999.-.
Deputado Medeiros - Inocêncio de Oliveira - José
Genoíno - Roberto Jefferson - Dr. Hélio - Aécio
Neves - Arnaldo Madeira - Valdemar Costa Netto
- Geddel Vieira Lima.
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O Congresso Nacional decreta: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Art. 1u Acrescente-se um inciso ao § 1Qll do art. NU DE 1.441/99

178, do Código Civil Brasileiro, nos seguintes termos: (Do Sr. Luiz Ribeiro)

Art. 178 Solicita informações do Sr. Ministro
§ 1(Jil...................................................... da Saúde, José Serra, sobre gasto na
IX -........................................................ aquisição e distribuição de medicamentos
X - a ação dos engenheiros, para todo os municípios brasileiros.

arquitetos, agrimensores e estereometras, Senhor Presidente
por seus honorários; contado o prazo do 1 _ Com funda~ento no art. 50, § 2u, da
en;erra':len~odos s~us trabalho~. Constituição Federal e nos art. 24, Inciso V e § 2u, e

A~. 2 ~~pnma.s: o InClso IV, do § 7 do Art. 178 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExA
do Código ~IVII Bra~llelro. . seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde o

. Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua seguinte pedido de informaçOes:

. pUbhcação~ " . 2 - Quanto é gasto na aquisição de
Art. 4 Revogam-se as dISpOSIções em contráno. medicamentos, direta e indiretamente, para todos os

Justificação Municípios Brasileiros;

Todos sabemos que o desenvolvimento do 3 - :o~a~as do Ministr~ da Saúde que tratam
processo legislativlo tende cada vez mais, a estender sobre a dlstnb~'ção de remédIos à pop~'~çao; e
os prazos legais de garantia, aos consumidores de .. 4 . - Leis que. tratam da aquIsição e da
bens e serviços, fato que igualmente, motiva uma dlstnbUlção de remédios para a população em geral.
adequação na legislação, dando aos profissioinais Em face do exposto, solicito esclarecimento
que se responsabilizam pela prestação destes sobre o assunto.
serviços, um período de tempo maior para poder Sala da Sessões, 10 de novembro de 1999. -
receber o devido pagamento pelo serviço prestado. Deputado Federal Luiz Ribeiro.

Des1a forma, o presente Projeto de Lei, visa~
dispostivo do Código CMI Brasileiro, que regula o direito de
pleitear a cobrança dos honorários, relativos ao trabalho dos
engenheiros, arquitetos, agrimensores e eslelOOl'l18tras.

Assim ao propormos esta modificação na atual
legislação, dilatando de dois para cinco anos o direito dos
profissionais acima mencionados, poderem receber os
honorários a que tem direito, pela prestação de serviços
realizados, estamos fazendo uma adequação entre a
garantia dada pelo profissional ao serviço prestado e o
direito deste pleteiarem o pagamento pelo mesmo.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Airton Dipp, Deputado Federal.
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§ 211 Os recursos a que se refere este artigo nao recebidos, segundo cronograma estabelecido pelo
podem ser utilizados para o financiamento da Poder Executivo.
produção de obras cinematográficas brasileiras de Art. 411 A empresa proprietária, locatária ou
natureza publicitária. arrendatária de salas, espaços ou locais de exibição

Art. 211 O valor destinado ao financiamento de pública comercial que descumprir o disposto nesta lei
obras cinematográficas brasileiras de produção fica sujeita a multa correspondente ao dobro do valor
independente deve ser depositado pelas empresas que deveria ter destinado ao financiamento de obra
proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, cinematográfica brasileira de produção independente
espaços ou locais de exibição pública comercial, até o no perlodo relativo aos doze meses anteriores à data
último dia útil de cada trimestre, em conta de de notificação expedida pelo Ministério da Cultura.
aplicação financeira especial, no Banco do Brasil S.A. Art. 511 O produtor de obra cinematográfica

§ 111 Fará jus à redução de cinqOenta por cento brasileira de produção independente que não finalizar
do valor a ser recolhido no trimestre, a empresa o projeto financiado na forma desta lei, realizá-lo em
proprietária, locatária ou arrendatária de salas, desacordo com os termos aprovados pelo Ministério
espaços ou locais de exibiçao pública comercial que da Cultura ou fizer uso indevido dos recursos, será
comprovar, junto ao MInistério da Cultura, que: submetido, cumulativamente, às seguintes sanções;

I - exibiu obra cinematográfica brasileira de I - devolver os recursos auferidos, acrescidos
curta metragem, em complementação a programas de correção monetária e juros de mora;
de exibição de obra cinematográfica de longa 11 - ficar impedido de perceber os recursos de
metragem, durante perlodo superior a dez dias, que trata esta lei por um perlodo de cinco anos,
consecutivos ou nao, por trimestre, contabilizados por contados a partir da notificação expedida pelo
sala, espaço ou local de exibição pública comercial; Ministério da Cultura.
ou § 111 Na hipótese de projeto realizado

11 - cumpriu cota de tela de exibição de obra parcialmente, o principal da devolução de que trata o
cinematográfica brasileira de longa metragem no inciso I deste artigo será correspondente ao custo da
período de 111 de janeiro a 31 de dezembro do ano an- etapa nao efetivada.
terior acrescida de 20% em relação à fixada pelo Art. 6ll A fiscalização da efetiva execução desta lei
Poder Executivo para aquele período. deve ser efetuada pelo Poder Executivo, que notificará

Art. 311 Para fazer jus ao financiamento de que a empresa ou o produtor que incorrer, respectivamente,
trata eta lei, o projeto de obra cinematográfica no disposto nos arts. 411 e 5ll desta lei.
brasileira de produção independente deve ser Art. 7I). O Poder Executivo regulamentará esta lei
previamente aprovado pelo ·Ministério da Cultura, no prazo de noventa dias.
segundo requisitos a serem fixados em regulamento. Art. 811 Esta lei entra em vigor na data de sua

§ 111 Cada projeto de obra cinematográfica publicação.
brasileira de produçao independente, aprovado pelo M 9!l Revogam-se as disposições em contrário.
Ministério da Cultura, pode perceber aporte de
recursos máximo dois milhões de UFIR. Justificação

§ 211 A ordem de liberação dos recursos de que Um século após a primeira exibição pública do
trata esta lei deve ser fixada pelo Poder Executivo, cinematógrafo, em 28 de dezembro de 1895, por
segundo critérios classificatórios estabelecidos em Auguste e Louis Lumiêre - Paris, o cinema nacional-
regulamento. rico em talentos - continua pobre em recursos e

§ 311 Os valores não aplicados na produção de dependente da disponibilidade de poucos mecenas e
obra cinematográfica brasileira de produção de raras iniciativas públicas em prol do financiamento
independente, no prazo de cento e oitenta dias da produção das obras cinematográficas brasileiras
contados da data do depósito, serão destinados a de produção independente.
programas públicos de apoio à produção A história do cinema nacional, que remonta a
cinematográfica do País, nos termos definidos pelo 1898, quando Afonso Segreto roda o primeiro filme bra-
Poder Executivo. sileíro - a Baía da Guanabara fotografada de navio -,

§ 411 O responsável pelo projeto de obra tem sido testemunha da indiferença das autoridades
cinematográfica brasileira de produção independente governamentais quanto à necessidade de incentivo à
aprovado deverá prestar contas dos recursos produção da sétima arte em nosso País.



Senhor Presidente,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.442, DE 1999

(Do Sr. Pedro Celso)

Solicita informações ao Senhor
Ministro do Trabalho e do Emprego
sobre os resultados da sindicância
promovida na Delegacia Regional do
Trabalho do Distrito Federal, destinada a
apurar irregularidades na aplicação ou
redução de multas trabalhistas.

Com base no art. 50, § 22 , da Constituição Fed
eral, e nos arts. 24, inciso V e § 2Q, e 115, inciso I, do
Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Ministro do
Trabalho e do Emprego, o presente requerimento de
informações, solicitando cópia dos autos do
processo da sindicância instalada na Delegacia Re
gional do Trabalho do Distrito Federal, com o
objetivo de apurar irregularidades na aplicação ou
redução de multas trabalhistas, durante a gestão do
Sr. José Maria Coelho, afastado recentemente do
cargo de Delegado Regional do Trabalho do Distrito
Federal.

Segundo informações divulgadas pela
imprensa, uma sindicância realizada na DRT/DF
apurou que, durante a gestão do Sr. José Maria
Coelho, ocorreram irregularidades nos trabalhos de
fiscalização das relações trabalhistas no Distrito Fed
eral, em especial o que se refere à aplicação de
multas com valores muito abaixo do determinado em
normas legais e a concessão de abatimentos de
seus valores, em favor de empresários e políticos de
Brasília.

É fundamental ter acesso ao presente material
para que se possa avaliar a pertinência ou não do
poder discricionário atribuído à autoridade competente,
por meio da legislação que regula as atividades de
fiscalização promovidas pelas Delegacias Regionais do
Trabalho, bem como para, a partir do Congresso
Nacional, propor mudanças que possam assegurar
efetivamente os direitos dos trabalhadores.

Salas das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Pedro Celso, (PT/DF).
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Na sessão de homenagem à atriz Fernanda tográfica, no árido caminho do fazer acontecer o cine-
Montenegro, ao cineasta e produtor Walter Salles e ma nacional, conclamo os ilustres Pares a apoiarem
aos demais componentes da equipe técnica do Cen- esta iniciativa, votando pela sua aprovação.
traI do Brasil, de minha autoria, realizada no Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. -
Auditório do Espaço Cultural Zumbi de Palmares Pedro Celso (PT/DF), Deputado Federal.
nesta Câmara dos Deputados, em 13 de abril do
corrente ano, a reivindicação por recursos para o
cinema nacional foi o pano de fundo dos discursos
dos homenageados e dos cineastas presentes.

O Central do Brasil fala da qualidade dos
nossos atores e da grandeza de nossa arte e
representa o esforço de todos que, a despeito do
capital escasso e limitado, produzem obras
cinematográficas brasileiras de forma independente,
com qualidade nacional e reconhecimento
internacional.

Fica a questão, que papel ocuparíamos no
cenário do cinema internacional se os nossos
cineastas e produtores pudessem contar com
recursos da ordem dos destinados às produções
americanas e européias?

Nesse contexto e dada a necessidade de
incrementar o volume de investimentos destinados às
produções brasileiras, apresento este Projeto de Lei
que institui nova fonte de financiamento para as obras
cinematográficas brasileiras de produção
independente, a partir da destinação de cinco por
cento do lucro auferido com a exibição de obras
cinematográficas estrangeiras - excluídas as dos
países membros do Mercosul - pelas empresas
proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas,
espaços ou locais de exibição pública comercial.

A fim de incentivar a exibição de filmes
brasileiros, as empresas farão jus à redução de
cinqüenta por cento do valor a ser recolhido, se
cumprirem cota de tela de exibição de filme brasileiro
de longa metragem acrescida de vinte por cento em
relação à fixada pelo Poder Executivo ou se
promoverem a exibição de filmes brasileiros de curta
metragem durante o perfodo superior a dez dias,
consecutivos ou não, por trimestre, em cada sala,
espaço ou local de exibição pública comercial.

Para garantir que os recursos recolhidos sejam
fator de incremento da produção de filmes nacionais,
mantida a qualidade que o público brasileiro
acostumou-se a exigir, os projetos a serem financiados
devem ser previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura.

Assim sendo, e considerando ser esta proposta
uma forma alternativa de - se não resolver - pelo me
nos minimizar as dificuldades enfrentadas por nossos
talentosos produtores independentes de obra cinema-
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REQUERIM;NTO DE INFORMAÇÕES no .âmbito do Programa Brasil Empreendedor,
N 1.443, DE 1999 particularmente dos curso-treinamentos ofertados

(Do Sr. Pedro Celso) pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Solicita informações ao Sr. Ministro Empresas - SEBRAE, é realizado com recursos do

do Trabalho e Emprego sobre a Fundo de Amparo ao Trabalhador alocados para o
capacitação profissional de micros e desenvolvimento do Planfor? Em caso afirmativo
pequenos empresários e empreendedores informar se as ações e capacitação desenvolvida~
dentro do Programa Brasil Empreendedor. pelo Sebrae foram contratadas por meio de parcerias

Senhor Presidente, nacionais realizadas pela Secretaria Nacional de
Com base no art. 50, § 2~, da Constituição Fed- Form~ç~o e,Desenvolvimento Profissional- SEFOR,

eral, e nos arts. 24, inciso V e § 2~, e 115, inciso I, do do Mlnlsténo do Trabalho e Emprego; ou pelos
Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa Planos Estaduais de Qualificação Profissional;
Excelência seja encaminhado ao Ministro do JI- Em caso de estabelecimentos de uma parcei-
Trabalho e do Emprego este pedido de informações: ra nacional com o Sebrae, encaminhar cópia do con-

No dia 5 de outubro de 1999 o Governo Federal vênio ou de termo similar firmado que viabilize o de-
lançou o Programa Brasil Empreendedor, com o senv?lvimento ,das ações de capacitação por aquele
objetivo de ampliar a oferta de crédito para a Se~lço, especlfica.ndo as metas de atendimento aos
expansão e o desenvolvimento dos micros e trernandos, por unrdades da federação; os custos fi-
pequenos empresários e empreendedores no Pais, nanceiros dos cursos/treinamentos e de toda e qual-

Segundo informações do Serviço Brasileiro de quer outra ação a ~e~ desenvolvida pelo Sebrae para
apoio as Micros e Pequenas Empresas _ SEBRAE, consecu~o do objetivo firm~d.o; a identificação dos
para se habilitar aos recursos do referido Programa _ curso-treln~mento a sere~ ministrados, com respecti-
que, segundo o Governo Federal, disporá de R$8 vos conte~dos programátl~s e carga horária; e as
bilhões _ "os empreendedores precisarão antes metodologlas que serão utilizadas para o desenvolvi-
passar por um curso de capacitação no Sebrae ou nas mento das ações de capacitação pelo Sebrae;
instituições financeiras participantes do programa _ I~I - Na hip,ótese de. contratação das ações de
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal BNDES e capacitação por intermédio dos Planos Estaduais de
Banco do Nordeste". É anunciado que o' Programa Qualific~ção Profissional, explicitar quais serão as
deverá capacitar "2,3 milhões de empreendedores em estratégias e as ações desenvolvidas pelo Ministério
todo o País". Somente o "Sebrae pretende capacitar 1 do T~abalho e ?O Emprego para alcançar o
milhão de empreendedores no perlodo de um ano". cumpnmento efetiVO do Plano de Investimento

O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio previsto Anexo I da Portaria n~ 1.622, de 5 de outubro
da Portaria n~ 1.622, de 5 de outubro de 1999, de 1999;
determinou que as ações implementadas no âmbito de IV- Que experiências de capacitação de micros e
seus programas, especialmente, do Plano Nacional de peq.u~nos empresários já foram desenvolvidas pelas
Qualificação do Trabalhador _ PLANFOR destinadas instituições financeiras operadoras das linhas de
à qualificação profissional dos trabalh~dores e à créditos ofertadas pelo Governo Federal? Identificar
geração de emprego e renda, sejam direcionadas, quais, espefi~ificando os conteúdos programáticos, a
prioritariamente, para o fortalecimento das micros carga horána, a metodologia e os resultados
pequenas e médias empresas. A referida Portari~ alcançados nas diversas unidades da federação.
aprovou, ainda, um plano de investimentos, prevendo Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. -
um gasto da ordem de R$54,7 milhões; de outubro a Deputado Pedro Celso, (PT/DF).
dezembro do corrente ano, e de R$255,8 milhões, du- Excelentrssimo Sr. Presidente da Câmara dos
rante o ano de 2000, para a qualificação dos treinandos. Deputados
. Desde 3 de novemb~, o Sebrae iniciou, em seus Os abaixo-assinados vêm, mui
dlVe~s pontos de atendimento, as inscrições dos respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência a
candidatos ao crédito do Programa Brasil Emrpeendedor. retirada de suas assinaturas do recurso n~ 49/99
O cU,rso de capacitação do sebrae.deverá ~r carga interposto contra parecer conclusivo ao Projeto de Lei
horá~a de 16 horasla~las e será ofe~dos gratuitamente nE 3.178/97, de autoria do deputado Padre Roque,
aos Interessados. AsSim sendo, questiono: em virtude de o mesmo ter sido aprovado por

I O financiamento das ações de capacitação de unanimidade em todas as Comissões Temáticas.
micros e pequenos empresários e empreendedores, Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999.
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NOME DO PARLAMENTAR ASSINATURA

'-rE:P- ~J,A Iv i
/'1

J_ -

-
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\

l(A L).

Excelentrssimo . Presidente da Câmara dos
Deputados

Os abaixo-assinados vêm, mui respeitosa
mente,.solicitar aVossa Excelência a retirada de suas
assinaturas do recurso nll 49/99, interposto contra

parecer- conclusivo ao Projeto de Lei nE 3.178/97, de
autoria do deputado Padre Roque, em virtude de o
mesmo ter sido aprovado por unanimidade em todas
as Comissões Temáticas.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1999.
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NOME DO PARLAMENTAR

PROJETO DE LEI N2 2.026 DE 1999
(Do Sr. Alberto Mourão)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
inscrição nos medicamentos e em outros
insumos farmacêuticos adquiridos pela
rede pública e conveniada de tarja de
adevertência sobre seu uso exclusivo do
SUS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q. Os medicamentos e outros insumos

farmacêuticos adquiridos para a rede de serviços
integrante do Sistema Único de Saúde devem conter
a seguinte tarja de Advertência: "Uso exclusivo do
SUS, venda proibida".

Art. 211 A advertência prevista no art. 111 desta lei
deve ser exigida dos fornecedores, por todas as
esferas de governo, nos processos Iicitatórios no
âmbito do Sistema Único de Saúde.

Art. 311 Cabe ao Poder Executivo regulamentar
esta matéria.

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua .
publicação.

Justificação

A solução dos problemas da saúde Pública no
Pais não passa apenas pela maior disponibilidade de
recursos. Claro que estes são fundamentais para
fazer frente à enorme demanda que o setor requer,
ampliada pelas dificuldades econômicas vividas pela

, população em geral.
A criação de conselhos comunitários e toda a

estrtura que busca o aperfeiçoamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) foram avanços
indubitavelmente relevantes.

ASSINATURA

Mas realizar controle de gastos em todas as
áreas afeta aos serviços de Saúde é também uma
forma de gerar recursos e avançar na qualidade de
atendimento.

Por isso, nos preocupa sobremaneira o controle
sobre os medicamentos e materiais de consumo
demandados pela Saúde, cujo desvio no setor
público é uma realidade.

Lastreados em nossa experiêncif ."I,
ex-prefeito e, portanto, de ex-gerenciado~ ia rede
SUS, sabemos das dificuldades de se atuar a
fiscalização sobre o uso desses produtos e insumos
na "ponta" do consumo: aMbulatórios,
prontos-socorros, farmácias e hospitais r.-" "llicos.

Quem se debruça sobre o problema alega L

dificuldade de se exercer um controle sobre quantas
serigas foram utilizadas no atendimento diário
daquelas unidades ou quanto da medicação
existente foi aplicada, principalmente n,)s hospitais
filantrópicos, que utilizam recursos públicos.

O desvio desses medicamentos e insumos
farmacêuticos tem sido tão grande que há algum
tempo foi objeto de ampla ·"')ortagem em revista de
circulação nacional, que dei nonstravê que a maioria
das farmácias clandestinas "jue proliferam no Pais
tem seu abastecimento assegurado pelo material
desviado do setor público.

O Sistema Único de Saúde é, na prática,
responsável por fornecer medicamentos e insumos
para aproximadamente 100 milhões de pessoas. E
essa é uma responsabilidade social que exige! todo
tipo de iniciativa visando evitar perdas. .

Este projeto de lei, obrigando os furnecedores
vencedores de licitações públicas a ter impressa

tarja na embalagem de seus produtos com a
ínscrição "uso exclusivo do SUS, venda proibida".



53810 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

funcionará corno freio para os desvios, pois dificultará a PROJETO DE LEI Nl! 2.027, DE 1999
sua comercialização, tanto pelos intermediários como (Do Sr. Lincoln Portela)
pelos proprietários do estabeleciment~. Dificultará, Determina que o autor ou suspeito
portanto, a ação dessas verdadeiras máfias de praticar um crime hediondo deverá
inscrustadas nos serviços públicos de saúde. . ser representado para responde; por ele

Certos de estarmos oferecendo meios junto a imprensa.
concretos para reduzir as perdas no setor e, por
conseqOência, contribuindo para a melhoria na O Congresso Nacional decreta: .
qualidade e quantidade dos serviços de Saúde no Art. 12 Fica determinada que todo suspeito ou
PaIs, conclamamos os ilustres pares a apoiar este autor de um crime hediondo, deverá ser representado
Projeto de Lei. para responder, ou se manifestar junto a imprensa

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. - televisiva, radiofônica ou escrita.
Deputado Alberto Mourão. § 12 Será considerado representante do

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES suspeito ou criminoso, os seguintes profissionais; .
Nl! 1.444, DE 1999 ~ -. Advogado de Defesa, caso este tenha Sido

(Do Sr. João Caldas) constitUido; ...
.... . . 11 - Delegado que esteja examinando o crime

Soh~lta I~formações. ao S~. Mmlst.ro em questão caso o suspeito ou criminoso não tenha
da Previdência .e Asslstên~la. ~oclal constituldo um Advogado.
sobre dad~s r!latlvos à contrlbulçao so- Art. 22 A determinação especificada no Art. 12
clal a s~r mstl~urda sobre os.pr~ventos desta lei deverá ser mantida, caso o réu seja
dos servidores Inativos e penslomstas. condenado, mesmo após o encerramento do caso.

Senhor Presidente, § 12Se o réu for considerado inocente, não será
Com fundamento no art. 50, § 22, da necessário manter as especificações contidas no Art.

Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 12desta lei.
115, inciso I, do Regimento Interno, solicit~ ~ Vossa Art. 32 O órgão de imprensa que entrevistar,
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da colher depoimentos, gravar entrevistas, sejam elas
Previdência e Assistência Social o seguinte pedido de escritas, televisivas ou radiofônicas, do suspeito ou
informações: criminoso, sem que seja por intermédio do seu

A Proposta de Emenda à Constituição n2.136, representante especificado no § 12do Art. 12desta lei,
de 1999, que "Dispõe sobre a contribuição para será multado em 1.500.000 (hum milhão e quinhentos
manutenção de regime de previdência dos mil) Ufir;
servidores públicos, dos militares da União e dos I _ A multa deverá ser paga ao Ministério das
militares dos Estados, do Distrito Federal. e .dos Comunicações, por intermédio das Delegacias
Territórios", prevê, em seu art. 22, que a con~rlbUlção Regionais respectivas de cada estado.
soci~1 in?id~nte sobre ~ ~rovento 'pe:c~bldo pelo 11 _ A multa a ser paga deverá ser destinada ao
servidor inativo ou penslonlst~ não Incldlr~ sobre a Ministério da Saúde, que encaminhará ao SUS
parcela de até R$600,OO (seiscentos reais). ~este (Sistema Único de Saúde) com a finalidade única de
sentido, julgamos necessários os seguintes reformulação e investimento da área de
esclarecimentos: politraumatizados, nos hospitais credenciados a

1) Qual a estimativa do valor total da rede.
renúncia de contribuições sociais Art. 42 Para fiscalizar as matérias que serão
previdenciárias? exibidas, transcritas ou faladas, será criado um

2) Quantos aposentados e comitê fiscalizador, vinculado ao Ministério das
pensionistas estariam isentos e quantos Comunicações, onde constarão como membros três
pagariam esta nova contribuição social? classes representativas;

3) Qual a estimativa de arrecadação I - Dois representantes do Ministério das
total com a instituição desta nova Comunicações, um membro titular e um membro
contribuição social? suplente;

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. - 11 - Dois representantes das Redes de
Deputado João Caldas. Televisão, um membro titular e um membro suplente;



Justificação

A violência que foi instalada em nossa
sociedade está atingindo patamares nunca
imaginados. O simples fato de sairmos de casa, seja
para trabalhar ou mesmo para se divertir, está se
tornando uma aventura cada vez mais perigosa.
Cabe ao Governo Federal tomar atitudes que visem
prevenir, como também coibir o caos que vem se
instalando.

O porquê de tanta violência? De onde vêm
tanta violência? Como é instalada toda esta
violência? São perguntas que toda a sociedade tem
a obrigação de discutir, visando uma solução
definitiva. Mas como esta discussão é muito·
abrangente e com resultados a médio e longo
prazo, necessitamos de ações imediatas para, pelo
menos, diminuir o nosso sofrimento.

Locais que eram considerados completamente
seguros, não possuem mais este rótulo, por isso
medidas como a deste Projeto de Lei vêem na
tentativa de estagnar, ou pelo menos dificultar, o
crescimento da violência.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Lincoln Portela.

Art. 211 O Alvará de funcionamento do Conjunto
Comercial, só será expedido após a verificação das
instalações e do perfeito funcionamento dos
detetares de metais.

§ 111 A verificação da instalação dos detetores
de metais será de competência da Administração
Municipal correspondente.

Art. 311 Os Conjuntos Comerciais já existentes
terão um prazo de 90 (noventa) dias, após a
publicação desta lei, para a aquisição e instalação
dos detetares de metais necessários.

§ 111 O não cumprimento deste prazo resultará
na imediata interdição do Conjunto Comercial. Para
retornar o funcionamento, o condomínio do
Conjunto Comercial deverá seguir as mesmas
normas do Art. 111 desta lei.

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O referido Projeto justifica-se pelo notório
excesso de enfoque, que vêem sendo dado a crimes
bárbaros. O intuito da mídia pode ser o melhor
possível, ou seja mostrar o aspecto pejorativo do
crime. Mas nem sempre a reportagem causa este efeito,
muitas vezes ela incentiva as pessoas que possuem um
descontrole mental, ou crianças que ainda estão em
processo de formação dos conceitos éticos.

O convívio diário com a violência dentro de
nossas casas, através da mídia televisiva, radiofOnica
ou escrita vêem encorpando um quadro dos mais
perigosos, que é justamente a aceitação, de forma
totalmente natural, de tanta brutalidade e morte sem
qualquer motivo ou respeito pelo ser humano. O
papel da imprensa é de fundamental importência ,
pois coloca-nos informado sobre os perigos aos quais
nem notamos estarem tão perto. Mas por outro lado
este instrumento de informação pode se tornar a
arma mais perigosa a ser utilizada contra a
sociedade, o estimulo ao crime.

O alcance da mídia, hoje em dia, é praticamente
irrestrito. Pessoas que possuem algum distúrbio men
tal, sendo que muitos nem sabem que o possuem,
tem acesso a todo tipo de informações necessárias
para se tornarem um criminoso em potencial. As
crianças, que ainda estão em processo de formação
de conceitos éticos, começam a deturpar, ou mesmo
inverter, os valores de moral e de respeito ao próximo.

Na tentativa de reverter o quadro acima, entendo ser
este Projeto de Lei de fundamental importância, pois designa
profissionais preparados a responder pelos criminosos.
Estas pessoas por formação e obrigação terão muito mais
cuidado para responder sobre os crimes praticaclos,
buscando sempre desestimular futuros atos semelhantes.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Lincoln Portela.

PROJETO DE LEI N1l2.028, DE 1999
(Do Sr. Lincoln Portela)

Determina a obrigatoriedade da
existência de detetores de metais nas
entradas dos Conjuntos Comerciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica determinada a obrigatoriedade da

existência de detetores de metais nas entradas dos
Conjuntos Comerciais.
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111 - Dois representantes do Ministério da § 111 Será considerado "Conjunto Comercial",
Justiça, um membro titular e um membro suplente. para este caso, todo conjunto de 20 (vinte) ou mais

Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua lojas que estejam agrupadas em uma área fechada,
publicação. seguindo as mesmas normas de horários e

funcionamentos e que possuam um gerenciamento
único em forma de condomínio.



Justificação

O referido Projeto, justifica-se pelo aumento
incontrolável de todas as formas de violência. Mas a
maior e mais perigosa de todas é a banalização da
mesma.

O convívio diário com a violência de nossas
casas, através da mídia televisiva, vêem encorpando
um quadro dos mais perigosos, que é justamente a
aceitação, de forma totalmente natural, de tanta
brutalidade e morte sem qualquer motivo ou respeito
pelo ser humano.

A sociedade, através do quadro descrito acima,
está perdendo todo e qualquer parâmetro de respeito
a vida, sendo que as crianças são o alvo mais
vulnerável, pois estão em fase de formação de
conceitos.

O porquê de tanta violência? De onde vêm tanta
violência? Como é instalada toda esta violência? São
perguntas que toda a sociedade tem a obrigação de
discutir, visando uma solução definitiva. Mas como
esta discussão é muito abrangente e com resultados
a médio e longo prazo, necessitamos de ações
imediatas para, pelo menos, diminuir o nosso
sofrimento. O projeto de lei em questão tem esta
finalidade, pois estudos comprovados mostram a

I - A multa deverá ser paga ao Ministério das
Comunicações, por intermédio das Delegacias
Regionais respectivas de cada estado.

" - A multa a ser paga deverá ser destinada ao
Ministério da Saúde, que encaminhará ao SUS
(Sistema Único de Saúde) com a finalidade única de
reformulação e investimento da área de
politraumatizados, nos hospitais credenciados da
rede.

Art. 311 Para fiscalizar as matérias que serão
exibidas, será criado um comitê fiscalizador,
vinculado ao Ministério das Comunicações, onde
constarão como membros três classes
representativas:

I - Dois membros do Ministério das
Comunicações, um membro titular e um membro
suplente;

11 - Dois representantes das Redes de
Televisão, um membro titular e um membro suplente;

111 - Dois representantes do Ministério da
Justiça, um membro titular e um membro suplente;

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

tiro;
b) Explosões decorrentes do efeito de

granadas, mísseis, bombas e etc;

§ 311. O filme será considerado próprio para
reprodução dentro do restante da grade de
programação, ou seja 95% (noventa e cinco por
cento), apenas quando a arma de fogo aparecer no
sentido ilustrativo de uma profissão;

1- Policial;
" - Detetive;
'li - Delegado;
IV - Soldado;
V - Segurança.
Art. 2Sl As Redes de Televisão ter~ó que se

adequar a esta nova grade de programação
cinematográfica em um prazo de, no máximo, 90
(noventa) dias após a publicação desta lei.

§ 111. A Rede de Televisão que não cumprir este
prazo será multada em 2.100.000 (Dois milhões e
cem mil) Ufir;

§ 211 A Rede de Televisão que, mesmo após se
adequar a nova grade de programação especificada
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PROJETO DE LEI NSl2.029, DE 1999 no Art. 1!l desta lei, vier a infringir a lei em questão,
(Do Sr. Lincoln Portela) será multada em 2.100.000 (Dois milhões e cem mil)

Ufir,'Determina uma margem máxima de
5% no cronograma mensal, das redes de
televisão, para exibição de filmes que
contenham armas de fogo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Sl Fica determinada que todas as Redes de

Televisão terão como porcentagem máxima, em sua
grade de programação mensal, um total de 5% (cinco
por cento) destinados a exibição de filmes que
contenham qualquer tipo de arma de fogo, sendo que
só poderão ser exibidos no período de 22:00 horas às
04:00.

§ 111. Será considerado "filme que contenha
arma de fogo" qualquer produção de curta, média ou
longa metragem, com produção nacional ou
internacional.

§ 2Sl O filme será considerado impróprio para
reprodução dentro do restante da grade de
programação, ou seja 95% (noventa e cinco por
cento), quando:

I - A arma de fogo ficar em foco e
alguma cena do filme;

11 - A arma de fogo for objeto
depreciativo de algum diálogo;

111 - A arma de fogo não apareça no
filme, mas a sua ação sim;

a) Uma pessoa morrendo vítima de um
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influência dos programas de televisão no seio da salvaguardas especiais no âmbito do acordo
sociedade, para tanto o intuito não é de proibir e sim agrícola da Organização Mundial do
combater o excesso. Comércio (artigo 511.)?

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. - 4) Está sendo considerada a
Deputado Lincoln Portela. possibilidade do Brasil aceitar alguma

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES redução em seus tetos tarifários
Nll 1.445, DE 1999 consolidados em troca da redução tarifária

(Do Sr. Valdir Ganzer) nos Estados Unidos e União Européia? Até
que nível o Ministério das Relações

Solicita informações ao Senhor Exteriores considera possível o Brasil
Ministro das Relaçõs Exteriores sobre as reduzir suas tarifas? Quais os estudos
posições a serem adotadas pelo Brasil na embasam esta proposta? (Solicita-se o
Conferência Ministerial da Organização envio de cópia destes estudos, caso
Mundial do Comércio a ser realizado em existentes).
Seattle em novembro de 1999. 5) Qual o posicionamento do Brasil

Sr. Presidente, acerca da tese da multifuncionalidade da
Com fundamento no Art. 50 da Constituição agricultura que vem sendo defendida por

Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do alguns palses europeus? O Ministério das
Regimento Interno da Cêmara dos Deputados, Relações Exteriores considera alguma
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao possibilidade de discutir um conceito de
Senhor Ministro das Relações Exteriores, Pedido de multifuncionalidade da agricultura nos
Informações a respeito da preparação do Brasil para países pobres com base na função
a Conferência Ministerial da Organização Mundial estratégica da agricultura familiar destes
do Comércio a ser realizada em Seattle em palses em relação a segurança alimentar,
novembro de 1999, e os posicionamentos que vêm ocupação territorial, conservação ambiental
sendo adotados no processo preparatório da e geração de emprego?
referida Conferência, contendo os seguintes 6) A idéia de uma cláusula de proteção
esclarecimentos: da segurança alimentar no Acordo Agrícola

1) Houve consulta à sociedade surgiu durante a Rodada Uruguai como
brasileira para elaboração dos proposta da Jamaica. A revisão do Green
posicionamentos brasileiros que vêm sendo Box seria o primeiro passo para
adotados no processo preparatório e que implementação da segurança alimentar.
serão adotados na Conferência Ministerial de Qual será o posicionamento do Brasil em
Seattle (Novembro de 1999)? Quais as relação a proposta de criação de ma
organizações/instituições foram consultadas? cláusula especifica de segurança alimentar
Quais as principais propostas apresentadas no Acordo Agrlcola?
pela sociedade e qual o encaminhamento 7) Quais as propostas serão apoiadas
dado pelo Ministério das Relações e/ou apresentadas pelo Brasil para instituir
Exteriores? instrumentos de defesa da agricultura famil-

2) Em relação as negociações iar brasileira quanto ao aumento de
referentes à agricultura, quais as instituições importações de produtos agrlcolas com alto
consultadas pelo Ministério das Relações potencial de impacto sobre estes
Exteriores? As organizações agricultores, a exemplo das cadeias de
representativas da agricultura familiar alho/cebola, lácteos, etc.?
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 8) Qual a posição do Ministério das
na Agricultura e Central Única dos Relações Exteriores sobre a necessidade
Trabalhadores) foram consultadas? Quais de salvaguardar a possibilidade de políticas
foram seus posicionamentos e qual o ativas de fortalecimento da agricultura famil-
encaminhamento dado pelo Ministério das iar brasileira, inclusive através de subsldios
Relações Exteriores? direitos para este setor?

3) Qual é a posição que o govemo 9) Qual o posicionamento do Ministério
brasileiro vem defendendo em relação às das Relações Exteriores sobre a proposta
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apresentada pelos países africanos (Com
munication from Kenya on Behalf of the Afri
can Group, 6 de agosto de 1999,
documento wr/GC/W/302).

10) Bolívia, Colômbia, Equador,
Nicarágua e Peru elaboraram uma proposta
sobre a proteção dos direitos de
propriedade intelectual dos conhecimentos
tradicionais das comunidades locais e
indígenas (Documento wr/GC/w/362 de 12
de outubro de 1999), o Brasil irá dar apoio a
esta proposta na Conferência Ministerial em
Seattle?

11) Qual a posição que o governo
brasileiro vem defendendo em relação ao
subsídio às exportações agrícolas?

12) Várias organizações vêm
defedendo que a Rodada do Milênio deveria
ser precedida de uma profunda avaliação
dos impactos da Rodada Uruguai do Gatt.
Qual o posicionamento do Ministério das
Relações Exteriores sobre esta tese? Quais
os estudos sobre os impactos da Rodada
Uruguai do Gatt sobre a economia
brasileira, particularmente sobre a
agricultura familiar, vêm embasando o
posicionamento do Ministério das Relaçoes
Exteriores? (solicita-se o envio de cópia dos
mesmos)?

13) Considerando a complexidade das
negociações e diversidade de temas que
vêm sendo tratados no processo preparatório
da Conferência Ministerial, qual a equipe de
técnicos e negociadores está participando?
(solicita-se o encaminhamento dos nomes,
especialidades e cargo ocupado).
Especificamente em relação à Conferência
Ministerial solicita-se a composição da
delegação oficial brasileira, discriminando-se
o nome, cargo e especialidade de cada
membro.

14) Qual o posicionamento do Brasil
quanto à proposta de inclusão na pauta da
Rodada do Milênio de negociações sobre
investimentos, nos moldes da proposta de
do Acordo Multilateral de Investimentos que
esteve em debate na OCDE?

Justificação

O presente requerimento tem por objetivo
dispor de dados oficiais a respeito da atuação do
Brasil na Conferência Ministerial da Organização

Mundial do Comércio a ser realizada em Seattle em
novembro de 1999. Esta importante conferência
lançará a Rodada do Milênio, ou seja a rodada de
negociações da Organização Mundial do Comércio
em temas da maior relevância para a sociedade
brasileira, como agricultura e serviços. Infelizmente,
o posicionamento do Estado brasileiro nas
negociações internacionais tem se caracterizado por
uma forte atuação do Executivo, no exercício de
suas prerrogativas, enquanto o Poder Legislativo
vem se limitando a uma posição homologatória e
acrítica. Enquanto em outros países o Legislativo
tem papel ativo e estratégico nas negociações
internacionais, a exemplo dos Estados Unidos da
América, a Câmara dos Deputados tem participado
timidamente deste debate, muitas vezes
resumindo-se a aprovar os textos negociados pelo
Executivo, em uma política de fato do consumado,
quando nada mais nos resta a fazer dado que as
negociações já foram esgotadas sem uma
participação ativa do Parlamento.

Esta negociação da Organização Mundial do
Comércio a se iniciar em Seattle será estratégica
para o futuro de nossa nação, sendo portanto,
necessária a participação ampla da sociedade na
formulação dos posicionamentos a serem adotados
pelo Brasil. O presente requerimento objetiva obter
informações sobre os procedimentos que vêm
sendo tomados pelo Ministério elas Relações
Exteriores na formulação dos posicionamentos do
Brasil, bem como qual a posição do referido
Ministério acerca de algumas propostas que já vêm
sendo tratadas no âmbito da Organização Mundial
do Comércio.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Valdir Ganzer, Deputado Federal (PT/PA).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NIl1.446, DE 1999
(Do Sr. Paulo Feijó)

Solicita informação ao Sr. Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão a
respeito dos critérios utilizados pelo
IBGE, para exclusão do Municrpio de São
Francisco do Itabapoana - RJ, da zona
produtora da Bacia Petrolífera de Cam
pos, bem como o critério de inclusão do
Municrpio de Presidente Kennedy,
localizado no Estado do Espírito Santo,
já que os poços BMG 6, 7, 4 e BMC 4 da
Bacia do Roncador se encontram na
costa (92 km) do Município de São Fran-



Estas são as conclusões obtidas do trabalho
realizado.

Devo ainda salientar, por oportuno, que a
distorção é tamanha que toda a costa do Município
de São Francisco, constituída de 92km não está
contemplada, enquanto o Município de Presidente
Kennedy/ES, está sendo contemplado, na qualidade
de produtor.

Os cálculos das paralelas e ortogonais, na
atualidade, jamais contemplará o Município de São
Francisco do Itabapoana, como Município Produtor,
com prejuízo e dano irreparável a economia do
Município, razão pela qual rogo a Vossa Excelência
se digne proceder o justo, legal e oportuno reexame
no cálculo das paralelas e ortogonais, com o escOpo
de oficiar a ANP e Petrobrás e demais órgãos de
estilo, a fim de que inclua o Município de São Fran
cisco de Itabapoana, como produtor, para que o
mesmo possa perceber os recursos referentes aos
Royalties, na qualidade de produtor que
verdadeiramente, é, garantido também o preceito
constitucional previsto na caput do artigo 5.ll da
Carta Política em vigor.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Paulo Feijó, Deputado Federal (PSDB/RJ).

Outro fator que deve ser considerado, é que ao
se projetar a perpendicular que delimita a projeção
da plataforma continental, entre os Municípios de
São Francisco de Itabapoana e São João da
Barra, foram consideradas as coordenadas
referentes ao limite norte de São João da Barra,
em detrimento das coordenadas obtidas, o que
se configura em prejuízos na área de projeção da
plataforma continental do Município de São Fran
cisco do Itabapoana.

Como já manifestamos no estudo preliminar, a
diferença entre as perpendiculares, deve-se à
modificações ocorridas na geografia do delta do rio
Paraíba do Sul, como demonstra a sobre posição da
imagem do satt!!lite Landsat, atualizada, e a carta do
IBGE.

Latitude = - 21 1136'55,979" e Longitude 
41 1100'51,796", que determinam a localização do
ponto de origem da linha perpendicular de projeção
à plataforma conti,nental, conforme imagem em
anexo.

Justificação

Vimos pela presente proceder o
encaminhamento de cópia do mapa da Bacia
Petrolífera de Campos dos Goytacazes - RJ,
fornecido pela Petróleo Brasileiro S/A.

Aépoca em que foram efetivados os cálculos
das paralelas e ortogonais, o Município de São
Francisco do Itabapoana pertencia a São João da
Barra.

Com a edição da Lei Estadual nll. 2.378, de 18
de janeiro de 1995, sob a égide da Lei
Complementar Estadual n.ll 59/90, o Município de
São Francisco de /tabapoana foi instalado em 1.11 de
janeiro de 1996, com extensão territorial superior ao
Município mater.

Sucede que inobstante o referido Município
derivado, após a entrada de produção dos poços
BMG 6, 7, 4 e BMC 4 da Bacia do Roncador,
passou a ser Município produtor e não limítrofe,
como equivocadamente vem percebendo os
recursos, em razão das distorções dos cálculos das
paralelas e ortogonais, tendo, inclusive o Município de
São Francisco encomendado parecer da Escola
Técnica Federal de Campos, que concluiu o
seguinte:

"Após os estudos preliminares, baseados em
carta da FIBGE (MI-2685-2) e em imagens
georeferenciadas do satélite Landsat 5, se procedeu
ao trabalho de campo com equipamento GPS,
Trimble, modelo Geoexplorer 11, onde identificamos
as coordenadas geodésicas, datum SAD-69,
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cisco do Itabapoana, conforme o localizadas na ilha da Convivência, limite do sul
relatório apresentado pela Escola Município de São Francisco de Itabapoana, cujos
Técnica Federal de Campos. valores obtidos foram:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 115
e 116 do Regimento Interno, que ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão no sentido de
esclarecer esta Casa, os critérios utilizados pelo
IBGE, para a exclusão do Município de São Francisco
do Itabapoana - RJ, da zona produtora da Bacia
Petrolífera de Campos, bem como o critério de
inclusão do Município de Presidente Kennedy,
localizado no Estado do Espírito Santo já que os
poços BMG 6,7,4 e BMC 4 da Bacia do Roncador, se
encontram na costa (92 km) do Município de São
Francisco do Itabapoana, conforme o relatório
apresentado pela Escola Técnica Federal de Cam
pos.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.449/99

(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Requer informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre a fiscalização
pelo Banco Central do Brasil das
irregularidades no Banco Bandeirantes.

Sr. Presidente,
Requeiro, com base no § 211 do art. 50 da

Constituição Federal, combinado com o art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados sejam
solicitadas ao Presidente do Banco Central as
seguintes informações: .

1) Relatório do Banco Central
contendo fatos reveladores de subtrações
indeYidas de recursos das contas correntes
do clientes do Banco Bandeirantes,
segundo reportagem do jornal O Estado de
S. Paulo, de 24-10-99, intitulada "Relatório
do BC aponta fraude no Bandeirantes";

2) Quais as providências que estão
sendo tomadas pelo Banco Central nesse
caso?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES mais, o seguinte pedido de informações
N2 1.447 DE 1999 complementares:

Requeiro, nos termos do art. 50, § a) Solicito informar qual a empresa
2º, da Constituição Federal e dos arts. encarregada, atualmente, da classificação de
115 e 116 do Regimento Interno da produtos vegetais no Estado de São Paulo.
Câmara dos Deputados e tendo em vista b) Solicito uma cópia do contrato
o disposto nos arts. 2º e 4º da Lei nº firmado com a empresa encarregada da
8.248, de 23 de outubro de 1991, e o art. classificação de produtos vegetais no
176 do Código Tributário Nacional, sejam Estado de São Paulo.
solicitados ao Exmº Senhor Ministro de c) Solicito informar se o contrato acima
Estado da Fazenda as seguintes é decorrente de licitação que atualmente se
informações e documentos: encontra sub judice.

I - quais, discriminadamente por empresas sob d) Solicito informar desde quando a
controle externo (subsidiárias, filiais controladas sob licitação em tela encontra-se sub judice.
o aspecto de capital social ou votante), e por e) Em decorrência de a licitação em
ano-calendário, os resultados positivos do balanço tela encontrar-se sub judice, solicito
comercial dessas empresas, às quais tenham sido informar quantos contratos emergenciais já
concedidos os incentivos previstos na Lei n1l 8.248, de foram firmados e com quais empresas, até a
1991, desde a vigência dessa lei ou, presente data.
alternativamente, quais os montantes, em cada f) Solicito uma cópia do contrato social
ano-calendário, da receita de exportação de bens de da empresa que atualmente está
informática e da isenção do IPI usufruída no mesmo encarregada da classificação de produtos
período; vegetais no Estado de São Paulo.

11- qual, em relação às empresas sob controle Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. -
nacional, beneficiárias dos incentivos da Lei n1l 8.248, Deputado Cunha Bueno.
de 1991, discriminadamente por produto, o valor
agregado local compatrvel com as características de
cada produto;

111- cópias dos atos concessivos dos incentivos
fiscais da Lei nll 8.248, de 1991;

IV- cópias dos relatórios anuais de que tratam o
caput e de que tratam o caput e o § 311 do art. 911 do
Decreto nll 792, de 2 de abril de 1993.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Pauderney Avelino, Deputado Federal (PFL-AM).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NIl1.448, DE 1999

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares
ao Sr. Ministro da Agricultura e
Abastecimento sobre classificação de
produtos de origem vegetal.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2D., da

Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tenco em vista os termos do
Aviso nD. 360, de 26-5-99, em resposta ao meu
Requerimento de Informação nD. 505/99, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Agricultura e Abastecimento uma vez
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3) Quais as providências foram
tomadas ou podem vir a ser adotadas com o
objetivo de ampliar a capacidade da
fiscalização do Banco Central em relação a
esse tipo de fraude? Se houver estudo a
respeito, anexá-lo;

4) Em relação à responsabilidade dos
integrantes da diretoria do Banco
Bandeirantes na ocasião, quais as
providências que o Banco Central tomou ou
irá tomar?

5) Descreva quais são as atuais
diretrizes da fiscalização do Banco Central
em relação a esse tipo de fraude?

Justificação

É de fundamental importância acompanhar o
funcionamento do sistema financeiro nacional,
principalmente no que diz respeito à sua fiscalização.

No caso em questão, existe um universo de 700
mil correntistas que podem ter sido lesados por esses
atos irregulares cometidos pela diretoria do Banco
Bandeirantes à época.

Portanto, cabe ao Parlamento ter conhecimento
das questões acima suscitadas e da atuação do
órgão fiscalizador.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Ricardo Berzoini (PT/SP).
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e políticos, ocasionando
que podem acabar por

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 154/99

(Do Sr. Rodrigo Maia e outros)

Acrescenta novo artigo ao Capitulo
11I, Título V, da Constituição Federal,
transferindo às cidades com mais de
dois milhões de habitantes a
competência da Segurança Pública.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte em~nda

ao texto constitucional:
Artigo 1Q

: O Capítulo 11I, Título V, da Constituição
Federal passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

"Art. 144-A. A segurança pública das cidade$
com mais de 2.000.000,00 (dois milhões) de
habitantes será atribuição da autoridade municipal."

Artigo 22: Até que se estabeleça o financiament.o
das atividades de que trata o artigo anterior, os EstadOS
transferirão os efetivos que já atuam nos mU/',licipios em
voga, assim como os equipamentos e vincularão o.s
recursos aplicados, proporcionalmente, /',la ex~uçêo
orçamentária do ano anterior.

Parágrafo único: O Senado da República fixará
regras suplementares de transição através de
resolução.

Justificação

No Brasil, o futebol é uma das poucas
unanimidades nacionais. O povo brasileiro fez desta
modalidade esportiva uma sólida instituição que tem
o poder de mobilizar multidões apaixonadas para
comparecerem aos grandes está 'ios.

O futebol, além de ser a paixão nacional,
caracteriza-se pela capacidade de mover significativo
conjunto de atividades econômicas, e até mesmo por
isso, transformou-se num grande alvo de diversos

PROJETO DE LEI NIl2.030, DE 1999 interesses econômicos
(Do Sr. Geraldo Magela) conflito de interesses

Altera os arts. 23 e 55 da Lei nº desestruturar o esporte.
9.615, de 24 de maio de 1998, que Sendo assim, para preservar os diversos
"institui normas gerais sobre desporto e interesses, particularmente os dois milhões de
dá outras providências". anônimos apaixonados pejo futebol, o presente

projeto tem como intuito alterar a Lei nll 9,615/98.
O Congresso Nacional decreta: A primeira alteração, para evitar a formação de
Art. 111 O art. 23 da Lei nll 9.615, fica acrescido verdadeiras dinastias nas Federações e

dos seguintes dispositivos: Confederaçôes, prevê a proibição de candidatura de
"Art. 23 parentes e a reeleição, por mais de uma vez, dos
11 - presidentes.
g) cônjuge e parentes consangOíneos A outra alteração, pretende criarcondiçOes para

ou afins, até o segundo grau ou por adoção, uma ação independente e isenta do Tribunal de
do dirigente eleito para o mandato com Justiça Desportiva do Futebol. E, assim, propOe a
exercício imediatamente anterior às reformulação da sua composição, incluindo a
eleições. representação regional, de forma a não permitir a

111 - O Presidente e quem o houver concentração de representação em apenas um
sucedido ou substituído no curso do Estado, como acontece atualmente.
mandato poderá ser reeleito para um único Desta forma, em respeito ao nosso povo;
período subseqoente." espero o apoio dos nobres pares para aprovação da

Art. 2il O art. 55 da Lei nil 9.615, fica acrescido presente proposição.
do seguinte parágrafo: Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999.-

"Art. 55 :.. Geraldo Magela, Deputado Federal (PT-DF).

§ 511 O Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol, de âmbito nacional, com sede na Capital
Federal terá a seguinte composição:

I - um representante indicado pela entidade
nacional de administração do futebol;

11 - dois advogados com notório saber jurídico
desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do
Brasil, representando Estados distintos;

111 - um representante indicado pela entidade
nacional dos árbitros;

IV - um representante indicado pela entidade
nacional dos atletas;

V - um representante de cada região geográfica
do país, escolhido pelas respectivas entidades
estaduais de administração do futebol."

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação

Esta proposição visa uma maior integração en
tre a população e as medidas relacionadas à
segurança pública, bem como a possibilidade de um
incremento na eficácia das mesmas. .O governo
estadual, ao estar também incumbido das ações de
combate à violência tanto na capital quanto no interior
do Estado, lida com realidades, na maioria das vezes,
totalmente distintas, prejudicando principalmente as
ações relativas as grandes cidades, que exigem uma
política específica e diferenciada, dada a gravidade e
magnitude dos problemas enfrentados.

A experiência de políticas de segurança pública
sob a responsabilidade da autoridade municipal tem
se mostrado eficiente em importantes metrópoles,
como Tókio, Frankfurt e Nova York. No caso da
cidade de Nova York durante a década de 90, temos
um claro exemplo de sucesso no combate à
criminalidade, liderado pela administração municipal.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Rodrigo Maia.

PROJETO DE LEI NIl2.031, DE 1999
(Do Sr. Rodrigo Maia)

Dispõe sobre o atendimento
obrigatório aos portadores da Doença de
Alzheimer no Sistema Único de Saúde 
SUS, e dã outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11l As unidades de saúde integrantes do

Sistema Único de Saúde ficam obrigadas a prestar o
atendimento adequado e necessário aos portadores
da Doença de Alzheimer.

Art. 211. O atendimento a que se refere o artigo an
terior deve obedecer aos princípios da especificidade,
da qualidade e da integralidade abrangendo, entre os
procedimentos que se fizerem necessários: atenção
médica e de outros profissionais de saúde,
fornecimento de medicamentos, realização de exames
complementares e visita domiciliar.

Art. 31l As unidades gestoras do SUS, em cada
esfera de governo, ficam obrigadas a estabelecer as
normas e a destinar os recursos necessários para o
cumprimento desta lei, bem como, realizar ampla
campanha de esclarecimento à população sobre a
Doença de Alzheimer e desenvolver programa de
treinamento de recursos humanos para toda a rede
de serviços do SUS.

Art. 41l Inclua-se no art. 11 da Lei nll 9.656, de 3
de junho de 1998, o seguinte Parágrafo único:

"Parágrafo único. Excetua-se das restrições
previstas neste artigo a Doença de Alzheimer, que

mesmo quando preexistente não será objeto de
qualquer forma de exclusão de cobertura.

Art. 51l Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Doença de Alzheimer de forma' rápida e
preocupante, passa a constituir em um elemento
cada vez mais presente no dia-a-dia de centenas de
milhares de pessoas em nosso país, demandando
inúmeros cuidados médicos, os quais terminam por
onerar excessivamente os pacientes e seus
familiares, fazendo com que, na maior parte dos
casos, o tratamento adequado não seja
disponibilizado ao paciente.

Além disso, a Doença de Alzheimer é uma
síndrome ainda pouco conhecida e, com freqüência,
as unidades de saúde, públicas ou privadas, bem
como os profissionais de saúde não estão
preparados para o atendimento necessário. Dessa
forma, propõe-se que as unidades de saúde
integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) fiquem
obrigadas a prestar o atendimento adequado e
necessário aos portadores da Doença de Alzheimer.

Diante da complexidade do diagnóstico preciso e do
custoso e demorado tratamento, a presente proposição
também visa flexibilizar a legislação que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde, no que
conceme à Doença de A1zheirner.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Rodrigo Maia.

PROJETO DE LEI N1l2.032, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Acrescenta parãgrafo ao art. 4!l da
Lei n2 7.827, de 27 de setembro de 1989,
que "regulamenta o art. 159, inciso I,
alinea c, da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, e dã outras
providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll O art. 411, da Lei nl1 7.827, de 27 de

setembro de 1989, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 311:

"Art. 41l .

§ 31l Será destinado o montante equivalente a
vinte por cento do recursos dos Fundos
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Constitucionais do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste ao financiamento da aquisição de
propriedades rurais por pessoas físicas cuja principal
atividade econômica seja a exploração agropecuária
e se comprometam a executar plano de utilização da
área adquirida, com prazo de amortização de vinte
anos, carência de cinco anos e juros de12% ao ano."

Art. 22 Esta lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício financeiro subseqüente ao de sua publicação.

Justificação

É sabidamente muito difícil a situação fundiária
em todo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aos
pequenos produtores rurais, inteiramente
descapitalizados, lhes é muito difícil o acesso à terra
própria, a ser dada posteriormente em garantia para a
obtenção indispensável financiamento de suas
atividades produtivas.

Sem facilitar o crédito para o acesso mais
amplo possível à propriedade rural, não
conseguiremos jamais solucionar o angustiante
drama vivido por tantas famílias que vivem em
precárias condições nas áreas rurais e terminam,
muitas vezes, por migrar para os centros urbanos,
indo engrossar as fileiras dos desempregados e
desesperançados.

Pelo presente projeto propomos a destinação
de uma parcela dos recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento Regional para a
aquisição de propriedades rurais, vinculando-a ao
cumprimento de um plano de utilização, como forma
de assegurar o efetivo aproveitamento das terras
financiadas para fins produtivos.

Conto, assim, que os ilustres Colegas
Parlamentares concederão sua aprovação à presente
proposição, reconhecendo sua importância para a
melhoria das condições de vida das populações rurais
das regiões mais carentes de nosso País.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999.
Deputado Freire Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
sobre a Mesa e vão à publicação as seguintes
Emendas ao Projeto de Lei Complementar nJl. 83, de
1999, do Poder Executivo, que dá nova redação ao
inciso I do art. 33 da Lei Complementar nJl. 87, de 13
de setembro de 1996, que dispõe sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, e dá outras
providências.

(Ato da Mesa nll. 177/89 ele art. 64, § 1J1. da
Constituição Federal).

-NII.1-

EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N2 83, DE 1999

Acrescente-se ao projeto o seguinte
art. 4º, renumerando-se os subseqüentes:

"Art. 4º O inciso 11 do caput do art. 2º
da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 211. .
11 prestação de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal, por
qualquer via de superfície, de pessoas,
bens, mercadorias e valores".

Justificação

O objetivo desta Emenda é limitar aos modais
terrestre e marltimo a incidência do ICMS, na
prestação de serviços de transporte de pessoas,
bens, mercadorias e valores.

Por suas. características específicas, o modal
aéreo deve obter um tratamento diferenciado, a
exemplo do que ocorre na maioria dos países.

A legislação atual lançou as empresas aéreas
brasileiras em um verdadeiro abismo tributário,
transformando seu patrimônio de positivo em
negativo, criou um endividamento sem precedentes e
forçou a desnacionalização da frota.

Os conflitos de competência, em matéria
tributária, são evidentes e as empresas aéreas que
operam no território nacional ficam obrigadas a se
submeter a 27 Código Tributários diferentes, muitas
vezes conflitantes entre si, criando problemas de
bi-tributação mesmo dificuldades insuperáveis de
definir o agente ativo na obrigação tributária.

Sala das SessOes, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Ney Lopes, PFL - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 83, DE 1999

(Do Poder Executivo)

EMENDA MODIFICATIVA

O caput do art. 20 e seus §§ 111. e 5, da lei
Complementar nll. 87, de 13 de setembro de 1996,
passam a ter a seguinte redação:

".A.rt. 20 Para a compensaçao a que se refere o
artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o
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- N1l3-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NI1 83, DE 1999

(Do Poder Executivo)

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a expressão "a destinada a seu uso
ou consumo", contida no caput do art. 20 da Lei
Complementar nl1 87, de 13 de setembro de 1996.

Justificação

A manutenção do crédito de ICMS para bens de
uso e consumo das empresas, além de representar
uma perda substancial na arrecadação de Estados e
Municípios, é um incentivo extremamente difícil áe

do imposto anteriormente utilizados na produção de mercadorias por
estabelecimento industrial ou agrícola: o recebimento
de serviços de transporte e de comunicação
utilizados pelo estabelecimento ao qual tenham sido
prestados na execução do serviço da mesma
natureza, na comercialização de mercadorias ou em
processo de produção, extração, industrialização, ou
geração, inclusive de energia elétrica, e demais
entradas de energia elétrica e o recebimento de
serviço de comunicação em estabelecimento indus
trial, agrícola, comercial, prestador de serviços de
comunicação ou de transporte interestadual ou
intermunicipal.

Observar-se, portanto, nossa proposição
suprime a ma'1utenção de créditos para bens de uso
e consumo final de empresas, o que, em nosso
entendimento, foi um equívoco da legislação vigente.
O fundamento econômico da compensação de
crédito do ICMS reside na existência de uma cadeia
produtiva, em que a aquisição da mercadoria dará
origem a uma nova operação de circulação do bem.
No caso dos bens de uso e consumo, a circulação já
se encerrou por ocasião do consumo final. Não tem
cabimento, a empresa, enquanto consumidor final,
creditar-se do imposto anteriormente cobrado. Além
disso, esse tipo de incentivo dá margem a todo tipo de
fraudes, que dificilmente poderão ser detectadas pela
fiscalização. .

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1999. 
Deputado Henrique Fontana, PT/RS - Deputado
José Genoíno, Uder do PT -, Deputado José
Pimentel, Líder do Bloco Parlamentar, PUPST/PSL.
- Deputada Luiza Erundina, Vice-líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB. - Deputado Dr. Hélio,
Vice-líder do PDT - Valdemar Costa Neto.

Justificação

A presente emenda tem o objetivo de aprimorar
alguns dispositivos da Lei Complementar nl1 87, e
reduzir as perdas impostas a Estados e Municípios
pela Lei Kandir.

A alteração no caput do art. 20 permite definir
com clareza as operações que darão direito a crédito
do ICMS cobrado anteriormente, tornando a matéria
mais objetiva e menos exposta a questionamentos
judiciais. No rol destas operações estão relaGionadas
a entrada de mercadorias destinadas a revenda pelo
estabelecimento recebedor, entrada de mercadorias
a serem utilizadas na produção industrial ou agrícola,
entrada de máquinas e equipamentos a serem

§ 111 Não dão direito a crédito as entradas de
mercadorias ou utilização de serviços resultantes de
operações ou prestações isentas ou não tributada.

§ 511 Além do lançamento em conjunto com os
demais créditos, para efeito da compensação
prevista neste artigo e no anterior, os créditos
resultantes das operações de que trata o inciso 111 do
caput serão objeto de outro lançamento, em livro
próprio ou de outra forma que a legislação
determinar, para aplicação do disposto no artigo 21,
§§ 511, 611 e 711•

direito de creditar-se
cobrado relativo:

I - à emenda real ou simbólica de mercadorias
destinadas à revenda pelo estabelecimento
recebedor;

11 - à entrada de mercadorias a serem utilizadas
na produção por estabelecimento industrial,
agropecuário ou comercial;

111 - à entrada de máquinas e equipamentos a
serem utilizados na produção de mercadorias por
estabelecimento industrial, agropecuário ou
comercial;

IV - ao recebimento de serviços de transporte e
de comunicação utilizados pelo estabelecimento ao
qual tenham sido prestados na execução do serviço
da mesma natureza, na comercialização de
mercadorias ou em processo de produção, extração,
industrialização, ou geração, inclusive de energia
elétrica;

V - às demais entradas de energia elétrica e ao
recebimento de serviço de comunicação em
estabelecimento indl,lstrial, agrícola, comercial,
prestador de serviços de comunicação ou de
transporte interestadual ou intermunicipal.



PUPST/PSL

ACRE

PT

PARÁ

PFL
PPB
PDT
PMDB
PTB
PFL
PTB

AMAPÁ

PSDB
PTB
PSDB
PFL

Marcos Afonso

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 5

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 3

Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Josué Bengtson
Raimundo Santos
Renildo Leal
Presentes do Pará: 7

AntOnio Feijão
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 4

RORAIMA

Almir Sá PPB
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 2
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ser operacionalizado, gerando muito mais danos do 16 horas, em homenagem aos 110 anos da
que vantagens para a economia, pois: Proclamação da República e os 160 anos de

a) o número de contribuintes atingidos é muito nascimento do Marechal Floriano Peixoto.
alto e todo o tipo de material de consumo das empresas Comunico ainda ao Plenário que a Sessão
poderá gerar um crédito de ICMS, sendo impossível Extraordinária anteriormente convocada para hoje,
fazer uma previsão apurada da renúncia fiscal envolvida. às 19 horas, será realizada às 19 horas e 49 minutos.
Os Estados consideram que o valor previsto de R$800 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
milhões para as perdas decorrentes deste benefício
encontra-se subestimado, podendo, na verdade, atingir COMPARECEM MAIS OS SRS.:
o dobro deste valor.

b) a utilização do crédito sobre o uso e consumo
será constante e não periódica, como no caso do
ativo permanente.

c) este benefício será mais um instrumento de
evasão fiscal, por parte das empresas, dada a enorme
dificuldade dos órgãos de administração tributária de
exercer a contento o controle e a fiscalização do fato
gerador do benefício.

Esses aspectos reforçam a inviabilidade técnica
desse dispositivo, levando a que inúmeros deputados
apresentem projetos de lei adiando sua vigência ou
simplesmente revogando-o.

Os incentivos contidos na lei Kandir estão
aprofundando a crise financeira vivencíada por
Estados e Municípios, e certamente, trará reflexos
negativos para a já deteriorada situação do tesouro
Nacional. É até curioso verificar que no bojo das
medidas de saneamento das contas federais, o
governo aumentou impostos indiretos e cumulativos,
reduziu incentivos fiscais federais e chegou a
determinar a cobrança do IPI sobre bens consumidos
pelas empresas. Entretanto, insiste em mant~r as
perdas tributárias dos estados preconizadas na lei
Kandir, cuja incongruência mais gritante reside na
manutenção de créditos do ICMS para uso e
consumo.

Diante disso, defendemos que a concessão de
tais incentivos não recaia tão pesadamente sobre as
finanças estaduais e municipais, que não 'contam
com a mesma facilidade de que dispõe a União Fed
eral para obter receitas geradas por outras fohtes.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1999. 
Deputado José Pimentel, PT/CE. - José Genoíno,
Líder do PT. - Deputada Luíza Eruridina, V~e-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. Dr. Hélio,
Vice-Líder do PDT. - Valdemar Costa Neto, - Líder
do Bloco Parlamentar, PLlPST/PSL.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Neida
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessã9, antes
lembrando que haverá Sessão Solene, amanhã, às
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RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Gonzaga Patriota PSB
José Mendonça Bezerra PFL
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 8

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
Presentes do Tocantins: 3

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
José Antônio PSB
Neiva Moreira PDT
Presentes do Maranhão: 3

ALAGOAS

PTB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

BAHIA

PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PST
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PMDB

EspíRITO SANTO

PTB
PSDB
PTB
PPB

Magno Malta
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano

Aécio Neves
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleber Carneiro
Edmar Moreira
Fernando Diniz
Jaime Martins
João Magalhães
José Militão
Lincoln Portela
Marcos Lima
Maria Elvira
Mário de Oliveira
Paulo Delgado
Romeu Queiroz
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda PCdoB
Presentes de Minas Gerais: 17

Geddel Vieira Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Leão
José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Magalhães
Roland Lavigne
Wslter Pinheiro
Presentes da Bahia: 12

SERGIPE

Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB
Presente de Sergipe: 1

João Caldas PL
Olavo Calheiros PMDB
Presentes de Alagoas: 3

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PT

PIAuí

PFL

CEARÁ

PSDB
PSDB
PSDB

PARAíBA

PMDB
PSDB

Albérico Cordeiro

Damião Feliciano
Inaldo Leitão
Presentes da Paraíba: 2

Mussa Demes
Presente do Piauí: 1

Amon Bezerra
Rommel Feij6
Vicente Arruda
Presentes do Cearã: 3

Nilson Mourão
Presentes do Acre: 2
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MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Presentes do Mato Grosso: 3

PARÁ

PT
PMDB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PFL
PMDB

PARANÁ

PFL
PPB
PT

Babá
Elcione Barbalho

SANTA CATARINA

Fernando Coruja PDT
João Matos PMDB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 5

Abelardo Lupion
Oliveira Filho
Padre Roque
Presentes do Paraná: 3

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA

Luciano Castro PFL
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

Fernando Marroni PT
Marcos Rolim PT
Pompeo de Mattos PDT
Presentes do Rio Grande do Sul: 3

MATO GROSSO DO SUL

Marisa .Serrano PSDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 1

Geovan Freitas
Nair Xavier Lobo
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 4

DISTRITO FEDERAL

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

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

SÃO PAULO

PMDB
PCdoB
PT
PT
PSDB
PL
PPB
PT
PPS
PT
PT
PSDB
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PT
PSDB
PSDB

Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Angela Guadagnin
Antonio Palocci
Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval
Celso Russomano
Iara Bernardi
João Herrmann Neto
João Paulo
José Machado
Julio Semeghini
Lamartine Poselia
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Medeiros
Milton Monti
Ricardo Berzoini
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PL
Presentes de São Paulo: 24

Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espirito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Laura Carneiro PFL
Luis Eduardo PDT
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 9
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PUPST/PSL

PUPST/PSL

SÃO PAULO

PPB
PSDB

Wagner Salustiano
Xico Graziano
Total de Ausentes: 2

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Bispo Rodrigues PL
Fernando Gabeira PV
Jorge Wilson PMDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Mattos Nascimento PMDB
Pastor Valdeci Paiva PST
Vivaldo Barbosa PDT
Total de Ausentes: 9

MARANHÃO

PPB
PFL
PFL
PSDB

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 1

Nicias Ribeiro PSDB
Total de Ausentes: 3

TOCANTINS

Paulo Mourão PSDB
Total de Ausentes: 1

Eliseu Moura
Nice Lobão
Paulo Marinho
Roberto Rocha
Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

Luciano Bivar PSL PUPST/PSL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB
Total de Ausentes: 4

Juquinha
Pedro Canedo
Total de Ausentes: 2

GOIÁS

PSDB
PSDB

PARANÁ

PPBRicardo Barros
Total de Ausentes: 1

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

ALAGOAS

PSB
PST

Givaldo Carimbão
Luiz Dantas
Total de Ausentes: 2

PPB
PPB
PT
PSDB

SANTA CATARINA

PMDB
PMDB

Edinho Bez
Edison Andrino
Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO SUL
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Veda Crusius
Total de Ausentes: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para amanhã, quinta-feira, dia 11, às 9 horas, com a
seguinte Ordem do Dia.

BAHIA

PMDB

MINAS GERAIS

PFL
PMDB
PPB
PT
PFL
PT
PFL

Aracely de Paula
Glycon Terra Pinto
Ibrahim Abi-Ackel
Nilmário Miranda
Ronaldo Vasconcellos
Virgílio Guimarães
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 7

Coriolano Sales
Total de Ausentes: 1
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Ás 9 horas)

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

Novembro de 1999

1
PROJETO DE LEI W 88-B. DE 1999

(DO SR. ALBERTO FRAGA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nO 88-A de 1999, que dispõe sobre o serviço auxiliar e

voh:mtário nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares: tendo pareceres dos Relatores designados
pela Mesa em substituição às Comissões: de Trabalho Administração e Serviço Público, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Sr. Arnaldo Faria de Sá); e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional , pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. Edson Andrino); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. com substitutivo (Relator: Sr. Inaldo
Leitão).

1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLítiCA RURAL

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMAS:

- Tecnologias de agricultura de precisão utilizados em
todo o mundo e sua aplicabilidade no Brasil.

EXPOSITORES:

• AUGUSTO ATHAYDE, Diretor do Instituto Nacional de
Meteorologia - INMET;
- HÉLIO MACEDO SOARES, Diretor do Centro Regional
Sul do Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura - IICA, no Brasil;
- VICTOR TORRES, Gerente de Projetos para o Brasil,
Representante da ORBIMAGE - Washington D. C. •
USA; e
- JOÃO GILBERTO VAZ., Representante da Brazsat 
Commercial Space Services.

SUBCOMISSÃO PERMANENTE
PARA TRATAR DO CRÉDITO E DO

ENDIVIDAMENTO RURAL

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 9h

PAU T A N° 9/99

Elaboração de uma proposta de substitutivo a ser
apresentada à Comissão Mista incumbida de emitir
parecer à Medida Provisória nO 1.846-13/99, que "dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste, de que trata a Lei nO 7.827, de 27 de
setembro de 1989, e dá outras providências",

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Local: Plenário 15 - Anexo 11
Horário: 10 h



Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53827

PAUTA N° 18/99
(REMANESCENTE)

A· Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.313/97 - do Sr. Confúcio Moura
- que "altera dispositivo do art. 5° da Lei nO 7.797, de 10
de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional de Meio
Ambiente".
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 7/10/99

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Debate sobre a atual situação do setor nuclear no
País, o corte nos investimentos e as perspectivas desse
segmento no desenvolvimento nacional".

CONVIDADOS:

- Sr. Ronaldo Motta Sardenberg
Minístro de Estado da Ciência e Tecnologia

- Sr. José Mauro Esteves dos Santos
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear

-CNEN

- Sr. Everton de Almeida Carvalho
PrE"sidente da Associação Brasileira de Energia

Nuclear· ABEN

- Sr. Clâudio Rodrigues
Superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas

e Nucleares -IPEN

- Sr. Roberto Nogueira da Franca
Presidente das Indústrias Nucleares do Brasil· INB

• Sr. Rex Nazaré Alves
Coordenador de Pós-Graduação do Instituto Militar de

Engenharia· IME

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 1\
Horário: 10h

PAU T A N° 125/99

A • Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO
136/99 - do Poder Executivo (MSC 1.542/99) - que
"dispõe sobre a contribuição para manutenção de
regime de previdência dos servidores públicos, dos
militares da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios".
RELATOR: Deputado lNALDO LEITÃO
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA aos Deputados Femando Coruja,
Geovan Freitas, Geraldo Magela, Luiz Antônio Fleury,
José Antônio, Sérgio Miranda e Mendes Ribeiro Filho,
concedida em 03/11/99
Os Deputados Geraldo Magela, José Dirceu, Waldir
Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Antônio Carlos
Biscaia, Dr. Rosinha, Fernando Coruja, Luiz Antônio
Fleury e Sérgio Miranda apresentaram votos em
separado em 09/11/99

PAU T A N° 117/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.617/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) - que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas - ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências".(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário)~

RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: a ser proferido

PAU T A N° 104/99

C • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
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PRIORIDADE

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.876-0, DE 1990, que "inclui na interligação de bacias
do Plano Nacional de Viação, nas bacias dos rios
Paranaíba-Paraná, a interligação Itumbiara
Confluência dos rios Paranaíba-Grande".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 26/10/99

PROJETO DE LEI N° 3.492193 - do Senado Federal
(PLS N° 304/91) - que "dispõe sobre a adição de
substância atóxica, volátil e de odor aversivo ao
benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, com emendas
supressivas ao projeto e ao substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 164/97 - do
Sr. Max Rosenmann - que "acrescenta § ao art. 10 da
Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
das Inelegibilidades), a fim de exigir comprovante de
prestação regular de contas dos candidatos à reeleição
para cargos do Poder Executivo".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: _ pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.961/97 - do Poder Executivo
(Mensagem N° 397/97) - que "altera dispositivos da Lei
nO 4.989, de 9 de dezembro de 1965, com a redação
dada pelas Leis nOs 6.657, de 5 de junho de 1979, e
7.960, de 21 dezembro de 1989, e Lei nO 8.429, se 2 de
junho de 1992
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do Substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 30/06/99, que
devolveu a proposição apresentando voto em separado
dia 06/08/99. O Deputado Osmar Serraglio apresentou
voto em separado em 30/08/99.

PROJETO DE LEI N° 4.007/97 - do Sr. Fetter Júnior 
que "altera o art. 80

, 111, da Lei nO 6.996, de7 de junho
de 1982, que "dispõe sobre a utilização do
processamento eletrOnico de dados nos serviços
eleitorais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade, regimentalidade, falta de técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 828-Af95 - dos Srs. Márcio
Reinaldo Moreira e Antõnio do Valle - que "dispõe sobre
a complementação da aposentadoria do pessoal da

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária •
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, e dá outras providências".
(Apensado: PL nO 1.068/95).
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 1.068/95, apensado e do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Familia, com emendas.

D • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 885-Bf1995 - da Sra. Maria Elvira
- que "institui o Programa Nacional de Mutirões
Habitacionais com Mulheres."
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Familia, com emendas e
subemendas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Mendes Ribeiro
Filho e Luiz Antônio Fleury, em 22109/99.

PROJETO DE LEI N° 4.072-A/98 • do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre a obtenção de permissão
para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras
providências". (Apensados: PL'~ N°s 4.129/98 e
4.135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e dos Projetos de Lei nOs 4.129/98 e 4.135/98,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 391/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera inciso 11, do art. 198 da Lei nO 8.069, de
13/0711990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PAU T A N° 107/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
476197 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
"inclui artigo ao Título IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais, estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 3° do art. 40 e o § 2° do
art. 202 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: será proferido em plenário.
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B • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia
que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenômenos de violência por ocasião de competições
esportivas e dá outras providências". (Apensados: PL
nOs 865/95,928/95,1.081/95 e 2.141/96)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação. deste e
dos PL nOs 865/95. 928/95, 1.081/95 e 2.141/96,
apensados, nos termos do substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N° 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de Primeiro Emprego".
(Apensados os PL's N°s 4.151/98 e 4.847198)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade e
técnica legislativa deste e dos Projetos de Lei nOs
4.151198 e 4.847/98, apensados, na forma dos
substitutivos apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.704-B/97 - do Sr. Hugo Biehl 
que "determina a disponibilização pelo Departamento de
Imprensa Naciõnal, para fins de consulta, do Diário
Oficial da União na Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

c . Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.500-8192 - do Poder Executivo
(MSC 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital
nas empresas públicas ou sociedades de economia
mista sob o controle da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicídade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 1.238-8195 - do Senado Federal
(PLS nO 69/95) - que "altera a Lei nO 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dá outras providências".

RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: a ser proferido

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.224/95 - do Sr. João Coser 
que "inclui entre as contravenções penais a
discriminação consis~ente. na exigência de 'boa

aparência', para fim de recrutamento e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão em 12/08/99.

PAU T A N° 109/99

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
25/1999 - do Sr. Manoel Salviano e outros - que "dá
nova redação ao § 1° do art. 239 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a destinação de recursos do
Programa de Integração Social - PIS, e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PAU T A N° 113/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°
9911995 - da Sra. Elcione Barbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nOs 144/95, 154/95,258/95,268/95,
326/96 e 56199)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com
emenda; pela admissibilidade da PEC 258/95, com
substitutivo; pela admissibilidade das PEC's 268/95,
326/96, 144195 e 56/99, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154/95,
com substitutivo.

PAU T A N° 116/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O 23/1999· do
Poder Executivo (MSC 489/1999) - que "acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.
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PAU T A N° 119/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 102911991 - do Sra. Fátima
Pelaes - que "dá nova redação ao artigo 32 da Lei
7.537, de 02 de setembro de 1985, que ··dispõe sobre o
cheque"." Apensados: (PL 2230/1991,PL 4025/1993,PL
4064/1993,PL 99211995,PL 2391/1996,PL 338211997,PL
2578/1996,PL 1169/1999,PL 186/1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas; e pela antiregimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI N° 694/1995 - do Sr. Alberto
Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais de
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências."
Apensados: (PL 1974/1996)
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste, com Substitutivo; e pela
inconstitucionalidade, injuridicidade e inadequada
técnica legislativa do apensado.

B • Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1620/1996 - do Sr. Paes Landim
que "altera a Lei na 6.088, de 16 de julho de 1974, que
"dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PAU T A N° 123/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRlORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
Sr. Paulo Bernardo - que "altera a redação do art. 1°,
inciso I, alinea."g'" da Lej Complementar na 64, de 1990,
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável". Apensados:
PLC 27/1995, PLC 3211995, PLC 6211995 e PLC
76/1996)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar na 32195 e 62/95, apensados, e, no

mérito pela sua rejeição; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar na 76/96 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovação.

8 - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 117611995 - do Poder Executivo
que "estabelece os princípios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes e da Subemenda da Comissão de
Finanças e Tributação, nos termos do substitutivo
apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1411A11996 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "fixa normas gerais para a prática do
naturismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e, no
mérito, pela aprovação deste e das emendas, com
substitutivo. '

PROJETO DE LEI N° 503/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
IMio Rosa, em 30/06/99.

PAU T A N° 124/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "altera dispositivo da Lei na 9.427, de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado JOS~ CARLOS ALELUIA
PARECER: pela inconstitucionalidade

PAU T A N° 126/99

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 154/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 652/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Clube de Rio
Claro Ltda., e transferida para a Rádio Jornal de Rio
Claro., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rio Claro, Estado de
São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 155/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 786/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM S/C Ltda.,
originariamente deferida à FM São Marcos Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Jacarei, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 156/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1083/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Jomal de Rio
Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Rio Claro, Estado
de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 158/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1689/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Educativa de
Radiodifusão Professor Lourenço Filho, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Porto
Ferreira, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 161/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1376/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Birigui
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 164/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSG 1688/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo."

PROJErO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 170/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 250/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
TauM~é Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonotá . em onda média, na cidade de
Pindá.rponhangaba, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 171/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 161/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Tropical de
Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo."

PAU T A N° 127/99

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 15211999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e,
Informática (MSC 45211998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Jornal do Povo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Umeira, Estado de São
Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 149/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 176/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Difusora Santa Cruz Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 151/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 419/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à SISTEMA JORNAL DE
RÁDIO Ltda., para explorar serviço de radiodifusão·
sonora em onda média, na cidade de Piracicaba, Estado .
de São Paulo."

A - Redação Final:
Relator: Deputado Moreira Ferreira

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 131/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1287/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Assunção de
Jales Sociedade Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão -sônora em freqüência modulada, na cidade
de Jales, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 134/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1691/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Universitária
Rádio e Televisão, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo."

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4653/1998 - do Poder Executivo
(MSC 785/98) - que "regulamenta o § 2° do art. 236 da
Constituição Federal, mediante o estabelecimento de
normas gerais para a fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, e dá outras providências". Apensado: PL
4819/1998
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das emendas e das
subemendas apresentadas nesta Comissão; pela
inconstitucionalidade do PL 4819/98, apensado e, no
mérito, pela aprovação deste e das subemendas nOs
2199 (parcialmente) e 8/99 e pela rejeição das 49
emendas ao projeto e das subemendas nOs 1, 3, 4, 5, 6
e 7/99.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja, em 28/10/99



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 150/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 213/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM "Capital dos
Minérios" Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Itapeva,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 160/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 294/1999) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação de Pesquisas,
Planejamento e Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Toledo - Fundação Toledo, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Toledo, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 176/1999
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1651/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Syria Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Tucunduva,
Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 178/1999 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 44/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Champagnat, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 179/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 103/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Sara Nossa Terra, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 201/1999
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1708/1998) • que "aprova o ato que
outorQa permissão à Rádio Guaramano ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Guarani das Missões, Estado
do Rio Grande do Sul. "
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PAU T A N° 128/99

A - Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1611999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 223/1998) - que "aprova o ato
constante do Decreto de 9 de fevereiro de 1998, que
renova a concessão da Fundação Cultural
Riograndense, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 13211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática -(MSC 1674/1998) - que "Aprova o ato que
outorga permissão à FUNDAÇÃO MÃE DE DEUS, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqOência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 14211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1357/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cidade Jundiaí
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jundiaí, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 146/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 228/1997) • que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Jomal Cidade
Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência Modulada, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 147/1999·
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1141/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Caspar
libero, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 184/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1401/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Jequitibá Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo."
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 183/1999 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 148/1999 -
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 806/1997) - que "aprova o ato que Informática (MSC 1430/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Morena Stéreo renova a permissão originariamente outorgada à Rádio
Ltda., para explorar serviços de radiodifusão sonora em Alvorada de Piracicaba Ltda., e transferida para o
freqüência modulada na cidade de Campinas, estado de Sistema Jornal de Rádio Ltda., para explorar serviço de
São Paulo." radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade

de Piracicaba, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA



PAU T A N° 129/99
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 262/1999 - PROJETO DE DECRETO LEG:SLATIVO N° 98/1999 -
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 24/1999) - que "aprova o ato que Informática (MSC 410/1998) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Goiano de renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Telecomunicação Ltda., para explorar serviço de Ibitinga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
radiodifusão de sons e imagens, na localidade de sonora em onda média, na cidade de Ibitinga, Estado de
Palmas, Estado do Tocantins." São Paulo."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 151, j, do RI)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 235/1999
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 376/1998) - que "aprova o texto da
Convenção sobre o Combate da Corrupção de
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações
Comercias Internacionais, concluída em Paris, em 17 de
dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 301/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 749/1995) - que "aprova o texto do
Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos
Provenientes de Estados Não-Membros do Mercosul,
concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e
assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994."
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL (art. 223 CIC 64, §
2° e 3° da CF)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 88/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunícação e
Informática (MSC 8/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Santa Luiza
de Mossoró, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9211999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1398/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Emissora Sarandiense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Sarandi, Estado do Rio
Grande do Sul".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA
PARECER: peJa constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 99/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 446/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difus0ra de
Mirassol Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mirassol, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado ZÉ INDIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 100/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 448/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sistema Nova Difusora
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Olímpia, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10211999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 463/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Morada do Sol
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, jurídicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 103/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 49211998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à O Diário Rádio e
Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Sertãozinho, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 110/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 595/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Educativa
Nordeste, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Lagoa Vermelha, Estado
do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado CAIO RIELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19211999 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 227/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1081/1998) - que "aprova o ato que Informática (MSC 170411998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada á Sociedade Rádio outorga permissão à Rádio Paraguaçu Paulista FM
Meteorologia Paulista Ltda., para explorar serviço de Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de frequência modulada, na localidade de Paraguaçu
Ibitinga, Estado de São Paulo. " Paulista, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA RELATOR: Deputado MALULY NETIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19511999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1656/1998) • que "apfnva o ato que
outorga permissão à Agreste Comunicaç.,.~Js ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Nova Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 210/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 37/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Excelsior de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Ibiúna, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 217/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 468/1996) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação José
Resende Vargas de Rádio, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cid~de de Rio
Paranaíba, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 220/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1D7611999) - que "aprova o ato que
renova a concessão do Sistema Evangelizador de Rádio
Difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Jaboticabal,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 224/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1690/1.998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Bom Jesus de Rádio e
Televisão, para executar serviço de radiodifusão sonora
em trequência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado Z$ INDIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 22811999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1705/1998) • que "aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema de Comunicações
Patrocínio Paulista SIC Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na
localidade de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSl
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 22911999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1711/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Costa Branca Uda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Areia Branca, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 245/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 126/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação João XXlll 
Rádio Por Um MundO Melhor, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Govemador Valadares, Estado de Minas Gerais. "
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 250/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunícação e
Informática (MSC 1090/199B) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora da
Campanha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campanha,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 254/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 165211998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Miraguaí Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Miraguai, Estado do Rio
Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 29911999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 482/1999) - Que "aprova o ato Que
renova a concessão outorgada à Rádio Pioneira Stéreo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do SuL"
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 266/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 120/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Alvorada FM de Salinas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Salinas, Estado
de Minas Gerais.."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 261/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1721/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Gazeta Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53835

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 255(1999 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 295(1999 -
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1662/98) - que "aprova o ato que Informática (MSC 1719/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Empresa Mutum de Comunicações outorga permissão à Fundação Rádio Educacional de
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em Jataí, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
frequência modulada, na localidade de Nova Mutum, direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
Estado do Mato Grosso. " em frequência modulada, com fins exclusivamente
RELATOR: Deputado NEY LOPES educativos, na cidade de Jataí, Estado de Goiás."
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
técnica legislativa PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e

técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 296/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 20/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Rede União de Rádio e Televisão
Ltda., para explorar sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 269/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 493/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de Capinópolis a
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Capinópolis, Estado de Minas
Gerais." .
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 290/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 674/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de
Pederneiras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pederneiras,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 293/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1659/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Brasil Amazônia Comunicação e
Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Redenção, Estado do Pará."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, jurídicidade e
técnica legislativa

PAU T A N° 130/99
A - Redação Final

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 135/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1692/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Missioneira de
Radiodifusão Educativa, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Santo Ângelo,
Estado do Rio Grande do SuL"
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 136/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1964/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação de Integração,
Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de IjUí, Estado do Rio Grande do
SuL"
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 200/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1703/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Difusora Rhema Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Nova Granada, Estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 230/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1712/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Correio do Vale Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Mamanguape, Estado da
Paraíba,"
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 273/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1261/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Itaporanga Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito local, na cidade de Itaporanga, Estado
de São Paulo,"
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 277/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 36/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Excelsior de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Rio Claro, Estado de São Paulo...
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PAU T A N° 132/99

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3206B/1997 - do Poder Executivo
(MSC 641/97) - que "altera a sede e oforo da Indústria
Nucleares do Brasil S.A. - INB".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR.
PARECER: a ser proferido.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3184A11997 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "altera o art. 15 da Lei nO 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, na forma do substitutivo apresentado
VISTA ao Deputado lédio Rosa, em 25/08/99
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado

PAU T A N° 134/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os
artigos 143 e 144 da Constituição Federal, tornando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às polícias
militares e corpos de bombeiros militares a competência
para a formação de reservistas,"
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO
PARECER: pela admissibilidade

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL (art. 223 C/C 64, § 2°
e 3° da CF)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 202/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1709/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM da Ilha Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Barra dos Coqueiros,
Estado de Sergipe."
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 216/1999
doa Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 780/1999) - que "aprova o ato que
autoriza o Governo de Estado do Acre, por intermédio
da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour,
a executar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Feijó, Estado do Acre."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 225/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1700/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Interativa Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Aguaí, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4- Sessão
Última sessão: 12/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I do RI)

A • Da Anãlise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito



Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53837

PROJETO DE LEI N° 1.469/1999 - do Sr. Paulo Octávio
- que "regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o art.
18 da Lei nO 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso:SaSessão
Última Sessão: 11/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.082199 - do Sr. Miro Teixeira 
que "dispõe .sobre o acesso de turistas ou visitantes às
unidades de conservação federais, estaduais, privadas
e áreas do entorno".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 12/11/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 189/91 - do Senado Federal (PLS
294/89) - que "dispõe sobre a seleção de locais, a
construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização,
os custos, a remuneração, a responsabilidade civil e as
garantias dos depósitos de rejeitas radioativos e dá
outras providências ".(Apensado: PL. nO. 1.300/91)
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N° 232199 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dispõe sobre a rotulagem de produtos vendidos
como complementos alimentares e como fonte natural
de elementos químicos·.
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N° 1.461/99 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "dispõe sobre a reserva de assentos para
pessoas obesas nos sistemas de transporte público
coletivo rodoviário urbano e interestaduar.
RELATOR: Deputado DulLlO PISNESCHI

PROJETO DE LEI N° 1.464/99 - do Sr. Rodrigo Maia 
que "dispõe sobre a unidade de tempo de tarifação nas
chamadas telefônicas".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 1.621/99 - do Sr. Gilberto Kassab
- que "dispõe sobre a identificação dos alimentos
oferecidos ao consumo nos estabelecimentos que
especifica".
RELATOR: Deputado PEDRO PEDROSSIAN

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2a sessão
Última sessão: 17/11/99

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABA/XO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBRO DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 1.184/99 - do Senhor Rubens
Bueno - que altera o artigo 53 da Lei na 6.766, de
dezembro de 1979, que "dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano e dá outras providências".
RELATORA: Deputado Maria do Carmo Lara

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 38 sessão
Última sessão: 16/11/99

PROJETO DE LEI N° 5.788/90 - do Senado Federal 
que "estabelece diretrizes gerais da Política Urbana e
dá outras providências·.
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

Decurso: 48 sessão
Última sessão: 12/11/99

PROJETO DE LEI N° 3.203/97 - do Sr. Nelson
Marchezan que "estabelece Programa de
Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VALDECI OLIVEIRA
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Projetos de Lei (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso:5B sessão
Última sessão: 11/11/99

PROJETO DE LEI N° 1.406/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "estende incentivos fiscais e programas de
desenvolvimento regional que beneficiam as áreas de
atuação da Superintendência da Amazônia (SUDAM) e
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) para a região denominada Metade Sul do
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

CONVIDADOS:

Sr. MARCELO CAMPOS - Representante do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT;
Sr. ANTONIO PRADO - Coodenador de Produção
Técnica do DIEESE; e
Sr. VICENTE PAULO DA SILVA - Presidente da Central
Única dos Trabalhadores - CUT.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI N.O 902199 - do Sr. João Paulo - que
"cria o CADASTRO NACIONAL DA PECUÁRIA
BRASILEIRA, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N.o 4.257-A/98 - do Poder Executivo
(MSC 336/98) - que "susta a Lei na 6.305, de 15 de
dezembro de 1975, que 'institui a classificação de
produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE (5 SESSÕES)

Decurso:3B Sessão
Última sessão: 16/11/99

DE

Decurso:5B sessão
Última Sessão: 11/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 10
)

PROJETO DE LEI N° 577-A/99 - do Sr. José Chaves 
que "'denomina Aeroporto Internacional do Recife 
Gilberto Freire' o Aeroporto da Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N° 1.462199 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "acrescenta inciso VI e altera o § 40 do art. 60 da Lei
na 9.615, de 24 de março de 1998".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 1.471/99 - do Sr. Júlio Redecker
que "acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei na 9.615, de
24 de março de 1998, que 'institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências....
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 1.511/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui a 'Semana Nacional de Pessoas Portadoras de
Deficiências' e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 1.572199 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 44
da Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
permitir. que estudantes do ensino médio possam
participar de processo seletivo para ingresso em
Instituição de Ensino Superior, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA'

Local: Plenário 10 - Anexo 11
Horário: 1Ohoras

TEMA:

"Debate sobre a matéria de que trata o Projeto de Lei na
4.572198 - do Senado Federal - que "cria o programa de
Estímulo ao Primeiro Emprego - PEPE e dá outras
providências".

PROJETO DE LEI N° 1.635/99 - da Sra. Esther Grossi 
que "dispõe sobre a capacitação de professores para a
educação infantil".
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROJETO DE LEI N° 1.826/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "modifica o Decreto-Lei na 236, de 28 de
fevereiro ae 1967, que 'complementa e modifica a Lei na
4.117, de 27 de agosto 1962', estabelecendo horários
específicos para veiculação de programas educativos"
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA



·Novembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53839

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

TEMA:
Prestar esclarecimentos sobre os esforços que o
Governo Brasileiro vem desenvolvendo, junto às Nações
Unidas para atender a tragédia humana em Angola.

CONVIDADO:
Embaixador IVAN CANNABRAVA - Subsecretário-Geral
de Assuntos Políticos do Ministério das Relações
Exteriores.

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Reunião: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10 h

PAUTA N° 22/99

A - Requerimentos:

Do Senhor Carlos Mosconi - que "solicita a realização
de reunião de Audiência Pública, com a presença dos
Senhores: Dr. Gonçalo Vecina Neto, Diretor-Presidente
da Agência Nacional de Vigilãncia Sanitária do
Ministério da Saúde; Dr. Mauro Ricardo Machado Costa,
Presidente da Fundação Nacional de Saúde; ProF
Heleno R. Correia Filho, da UNICAMP; Dr. Maarten
Immik, responsável pela área de nutrição da UNICEF,
em Brasília; Afrânio Barreto da Associação Brasileira de
Extratores e Refinadores de Sal (ABESAL), e Lynn Dee
Silver, Coordenadora do Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor - IDEC, para esclarecer a falta de iodo
no sal produzido no Brasil".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
pele. Plenário da Casa:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 769/99 
do(a) Sr.(a) Pedro Valadares - que ·susta a aplicação do
disposto no artigo 6° da Portaria nO 4.883, de 16 de
dezembro de 1998."
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: Favorável a este e aos Projetos de Decretos
Legislativos nOs 5 e 7 de 1999 (apensados com
substitutivo).

PROJETO DE LEI N° 4069/98 - do(a) Sr.(a) José Pinotti
- que "altera a Lei nO 9.434, de 04 de fevereiro de 1997,
que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes

do corpo humano para fins de transplante e tratamento
e dá outras providências"
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: contrário a este e aos PL's nOs 4.092, 4.123,
4.025,4.239,4.241,4.322/98 e 1225199 (apensados)

c - Proposições Sujeitas à Apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.210/97 - do Senado Federal 
que "dispõe sobre a proibição de fumar em aeronaves
comerciais brasileiras, em todo território nacional."
RELATORA: Deputado LÚCIA VÂNIA
PARECER: Favorável a este e contrário aos PL's nOs
4.192, 4.487, 4.499, 4.520, 4.589, 4.657, 4.683,
4.794/98,72,229 e 430/99 (apensados).

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1966-Al96 - do(a) Sr.(a) Antônio
do Valle - que "acrescenta parágrafo 3° ao artigo 23 da
Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que reduz
encargos sociais em 50% para o trabalho avulso ou
temporário de natureza rural."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALl
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.004/96 - do(a) Sr.(a) Jair
Bolsonaro - que "dispõe sobre o valor da pensão
deferido aos beneficiários dos servidores públicos
mortos em consequência de ato ou fato relacionado com
o movimento de repressão no período de 02 de
setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras
providências."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2286/96- do(a) Sr.(a) Paulo Paim
- que "permite a renúncia de aposentadoria proporcional
por tempo de serviço". (Apensados os PL's nOs 3.900/97
e 4.743/98)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável a este e aos Projetos de Lei nOs
3.900/97 e 4.743/98. apensados. com substitutivo
VISTA ao. Deputado Eduardo Barbosa, em 15/09/99

PROJETO DE LEI N° 2764/97 - do(a) Sr.(a) Salvador
Zimbaldi - que ·obriga as entidades desportivas,
recreativas e afins a contratar seguro de
responsabilidade civil".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.221/97 - do(a) Sr.(a) Remi Trinta
que "permite o pagamento de benefícios

previdenciários através da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos."
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA
PARECER: contrário



53840 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

PROJETO DE LEI N° 3.451/97 - do(a) Sr.(a) Júlio
Redecker - que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei
nO 8.212. de 24 de julho dê 19"91.- para permitir a
dedução. da contribuição previdenciária. das quantias
pagas pela empresa a título de assistência médica a
seus empregados".
RELATOR: Deputado EULER MORAES
PARECER: favorável. com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3584-A/97 - do(a) Sr.(a) Aroldo
Cedraz - que "dispõe sobre a suspensão do pagamento
dos débitos das Prefeituras Municipais junto ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, no caso de
municípios atingidos por seca ou enchente".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.610/97 - do(a) Sr.(a) João
Fassarella - que "acrescenta dispositivos ao artigo 2° da
Lei nO 7.853, de 24 de outubro de 1989 que dispõe
sobr~ o apoio as pessoas portadoras de deficiência. sua
integraÇãO social, sobre a coordenadoria nacional para a
integração da pessoa portadora de deticiêcia (COROE).
institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do
Ministério Público. define crimes. e dá outras
providências:'
RELATORA: Deputada RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3614/97 - do(a) Sr.(a) Luiz Alberto
- que "estabelece a obrigatoriedade da identificação
étnico-racial nos serviços de saúde públicos e privados".
(Apenso o PL nO 3.875/97)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL nO
3875/97,apensado

PROJETO DE LEI N° 3854197 - do(a) Sr.(a) Adão Pretto
e outros - que "dispõe sobre a participação dos
agricultores no processo de classificação e recebimento
do fumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa. em 30/06/99

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

Local: Plenário 12. Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

PROBLEMAS VIVENCIADOS PELOS
TRABALHADORES DA TELEMIGITELEMAR EM
DEFESA DE SEUS DIREITOS

CONVIDADOS:

- SRA. RENATA MOURA - Diretora de Recursos
Humanos da Tele Norte-Leste Participações S.A. 
TELEMAR;

- SR. MANOEL HORÁCIO FRANCISCO DA SILVA 
Presidente da Tele Norte-Leste Participações S.A. 
TELEMAR;

- SR. LUIZ ANTONIO SOUSA SILVA - Coordenador
Geral da Federação Interestadual dos Trabalhadores
em Empresas de Telecomunicações - FITTEL;

- SR. PEDRO JAIME ZILLER DE ARAÚJO 
Coordenador-Geral do Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações - SINTTEUMG;

• SR. VICENTE PAULA DA SILVA - Presidente
Nacional da Central Única dos Trabalhadores - CUT.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso:1a Sessão
Última Sessão: 18/09/99

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI N" 3.347/97 - do Sr. João Céser 
que "toma obrigatória a emissão de documento
informativo das condições de trabalho insalubres e
periculosas, e dá outras providências". (Apensado: PL
n° 3.597/97)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Subcomissão Permanente da
Marinha Mercante, Portos e Vias

Navegáveis

Local: plenário nO 11, anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

Os efeitos da privatização dos serviços e arrendamentos
de áreas portuárias sobre a mão-de-obra.
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CONVIDADOS:

ABELARDO FERNANDES - Presidente da Federação
Nacional dos Estivadores

ANTONIO BRANCO - Presidente do Sindicato dos
Operadores Portuários (Sopesp)

Almirante JOSÉ RIBAMAR MIRANDA DIAS - Secretário
Executivo do Grupo Executivo para modernização dos
Portos (Gempo)

MARIO TEIXEIRA - Presidente da Federação dos
Portuários Avulsos

JOÃO BAPTISTA QUINTAS FILHO - ex-Presidente da
Federação Nacional dos Portuários

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:Sasessão
Última sessão: 11/11/99

Substitutivo (art. 119, \I e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 751/99 - do Sr. Lincoln Portela 
que "dispõe sobre a instituição e a delegação de serviço
de transporte coletivo de passageiros em veículos cuja
lotação varie de oito a dezesseis lugares" (apenso o PL
nO 1.027/99).
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última sessão: 18/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 662199 - do Sr. Luís Eduardo 
que "toma obrigatória a instalação de postos de
atendimento médico de urgência ao longo das rodovias
federais e dá outras providências" (apenso o PL nO
1.393/99).
RELATOR: Deputado IGOR AVELlNO

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DO DIA 12/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 975/99 - do Sr. Pompeo de Mattos
- que "obriga os Centros de Habilitação de Condutores 
CHCs, a adaptarem dez por cento de sua frota para o
aprendizado de pessoas portadoras de deficiência física
e dá outras providências" (apenso o PL nO 1.510/99).
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 85-A/99 - FEF

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 9h30min

PAUTA N° 6/99

Apreciação do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 85-A,
de 1999 - do Poder Executivo - que "acresce""ta o art.
76 no Ato das Disposições Constitucionais Tra. itórias".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM.
PARECER: a ser proferido na reunião.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 175-A/95

REFORMA TRIBUTÁRIA

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 9h30min

PAUTA N° 40/99

Discussão do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 175-A,
DE 1995 - do Poder Executivo (MSC nO 888/95) - que
"altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional".
(Apensadas as PECs nOs. 14-Al95; 46-Al95; 47-Al95;
38-Al95; 195-Al95; 124-Al95; 176-Al93 , 440-Al96, 559
Al97, 592-Al98 e 8-Al99).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.
PARECER: favorável, com substitutivo.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-Al96 - PRECATÓRIOS

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 9h30min

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 96-A,
DE 1992 - do Sr. Hélio Bicudo - que "introduz
modificações na estrutura do Poder Judiciário".
(Apensadas as PECs nOs 112-A/95, 127-A/95, 215-A/95,
368-Al96 e SOO-A/97).
RELATORA-GERAL: Deputada ZULAI~ COBRA.
PARECER: favorável, com substitutivo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 639·Al99

(APENSADA: PEC 4-Al99)
INELEGIBILIDADE

AVISO

PAUTA N° 3/99

Apreciação do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 407-A,
DE 1996 - do Sr. Luciano Castro e outros - que "altera a
redação do artigo 100 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias". (Apensada: PEC 436
Al96).
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: a ser proferido na reunião.

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS

DE
(10

COMISSÃO ESPECIAL
PLP 18/99

RESPONSABILIDADE FISCAL

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10 horas

PAUTA N° 22/99

Assuntos Internos.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18/99 - do
Poder Executivo (MSC nO 483/99) - que "regula o art.
163, incisos I, 11, III e IV, e o art. 169 da Constituição
Federal, dispõe sobre princípios fundamentais e normas
gerais de finanças públicas e estabelece o regime de
gestão fiscal responsável, bem assim altera a Lei
Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 96-A192 - ESTRUTURA DO

PODER JUDIO-IÁRIO .

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 30)

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 25.11.99

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 639-A,
DE 1999 - do Sr. José Carlos Aleluia e outros - que "dá
nova redação ao parágrafo 5° do art. 14 da Constituição
Federa''', (Apensada: PEC 4-A/99).
RELATOR: IBRAHIM ABI-ACKEL

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 09 h

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10 horas

PAUTA N° 40/99

Continuação da votação do
(votação dos destaques).

Parecer

PAUTA N° 18/99

PROJETO DE LEI N° 11-B/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$
76.000.000,00, para os fins que especifica."
RELATOR: Senador ROMERO JucA.
voro: Favorável, nos terJl}Ós propostos no Substitutivo.
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PROJETO DE LEI N° 047/99-CN, "Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Senado Federal e da
Presidência da república. crédito especial no valor
global de R$ 2.363.536,00, para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 048/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da seguridade Social da União, em favor da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito
suplementar no valor de R$ 4.855.000,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos."

PROJETO DE LEI N° 049/99-CN. "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no
valor de R$ 5.400.000,00, para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 050/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$
5.949.717.00, para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 051/99-CN. "abre aos Orçamentos
Fiscal e da seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos, crédito suplementar no valor global de
R$ 6.217.926,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos."

PROJETO DE LEI N° 045/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e de encargos
Financeiros da União, crédito especial no valor global de
R$ 291.000,00, para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 046/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral e do
Ministério Público da União, crédito suplementar no
valor global de R$ 1.984.260,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 044/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, crédito suplementar no valor de R$
9.849.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 043/99-CN, "abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar
no valor de R$ 50.000.000,00, para reforço de dotações
do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 042/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito
especial no valor de R$ 353.155.000,00, para os fins
que especifica."

PROJETO DE LEI N° 041/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999 em favor da Companhia de
Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE, cr~dito

especial no valor total de R$ 41.211.137,00, para os fins
que especifica."

PAUTA N° 20/99

PAUTA N° 19/99 Decurso: 3° dia
Último Dia: 16/11/99

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (OS) DIAS

PROJETO DE LEI N° 34/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Gabinete do
Ministro Extraordinário de Política Fundiária, crédito
suplementar no valor de R$ 79.936.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Senador NABOR JÚNIOR.
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 36/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça
Eleitoral, crédito especial no valor de R$ 347.000,00,
para os fins que especifica."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA.
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 37/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União, crédito suplementar no valor de
R$ 20.041.582.000,00. para reforço de dotaçOes
consignadas no vigente orçamento."
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO.
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 22199-CN (Remanescente da
Pauta nO 17/99), que "abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de diversos
Órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no
valor global de R$ 191.004.737,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Senador MAURO MIRANDA.
VOTO: Pelo desmembramento do Projeto. Favorável ao
Substitutivo, com as emendas acatadas pelo Relator,
referente ao Projeto de Lei nO 22-A/99-CN e favorável ao
Substitutivo referente ao Projeto de Lei nO 22-B/99-CN.

PROJETO DE LEI N° 29/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União, crédito suplementar no valor de
R$1.019.07?000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado OSVALDO COt:LHO
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

MENSAGEM N° 343/99-CN. Relatório acerca da
execução orçamentária do subprojeto
16.088.0537.1204.0023 - BR - 080/GO - Uruaçu - Padre
Bernardo, lista no Quadro 11 anexo à Lei nO 9.789 de
23/02199.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.
VOTO: Pela autorização da execução dos créditos
orçamentários da dotação orçamentária consignada no
Orçamento da União para 1999, no valor de R$
600.000,00, conforme Projeto de Decreto Legislativo
apresentado.



53844 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Novembro de 1999

PROJETO DE LEI N° 052199-CN, "abre aos Orçamentos PROJETO DE LEI N° 063/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, do
Câmara dos Deputados e do Ministério da Defesa, Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Meio
crédito suplementar no valor global de R$ 7.459.118,00, Ambiente, crédito suplementar no valor global de R$
para reforço de dotações constantes dos orçamentos 52.544.481,00, para reforço de dotações consignadas
vigentes." no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 053/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento, em favor das empresas Casa da
Moeda do Brasil e BANESPA S.A - Corretora de
Seguros, crédito suplementar no valor total de R$
8.510.000,00, para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 054/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da
Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$
8.825.405,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos.'''

PROJETO DE LEI N° 055/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito
suplementar no valor global de R$ 11.579.846,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos."

PROJETO DE LEI N° 056/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia e do Meio Ambiente, crédito especial no
valor global de R$ 11.935.000,00, para os fins que
especifica. "

PROJETO DE LEI N° 057/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$
12.112.000,00, para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 058/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$
23.000.000,00, para reforço de dotações constante de
orçamento vigente. "

PROJETO DE LEI N° 059J99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, do
Ministério da Justiça e do Ministério da Integração
Nacional, crédito suplementar no valor global de R$
32.839.000,00, para reforço de dotações constantes do
orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 060/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios dos
Transportes e do Meio Ambiente, crédito suplementar
no valor global de R$ 48.725.754,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 061/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, crédito especial no valor de R$ 49.014.700,00,
para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 062199-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e do
Ministério da Defesa, crédito suplem"'lntar no valor
global de R$ 52.496.869,00,para reforço de dotações
constantes do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 064/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 58.781.391,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento."

PROJETO DE LEI N° 065/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, crédito suplementar no valor de R$
65.995.300,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 066/99-CN, abre ao orçamento
Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de
crédito, crédito suplementar no valor de R$
76.022.300,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento"

PROJETO DE LEI N° 067/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Senado Federal, do Ministério das Relações Exteriores
e do Ministério da Defesas, crédito suplementar no valor
global de R$ 115.771.900,00, para reforço de dotações
constantes dos orçamentos vigentes".

PROJETO DE LEI N° 068/99-CN, "abre ao orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 124.924.041,00, para os
fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 069/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo,
crédito suplementar no valor global de R$
138.930.729,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos."

PROJETO DE LEI N° 070J99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito
suplementar no valor global de R$ 141.436.100,00, para
reforço de dotações consignadas no Orçamento
vigente".

PROJETO DE LEI N° 071/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito suplementar no valor de R$ 143.234.909,00,
para reforço de dotações constantes do orçamento
vigente."

PROJETO DE LEI N° 072199-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de diversos Órgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$
236.537.774,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 073J99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito especial no valor de R$ 246.311.035,00, para os
fins que especifica."
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PROJETO DE LEI N° 074/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito suplementar no valor de R$ 336.102.046,00,
para reforço de dotações constantes do orçamento
vigente."

PROJETO DE LEI N° 075/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Educação e da Previdência e Assistência
Social, crédito suplementar no valor global de
343.049.123,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos."

PROJETO DE LEI N° 076/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor da Empresa
Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A 
ELETROSUL e de FURNAS Centrais Elétricas S/A,
crédito especial no valor total de R$ 466.853.100,00,
para os fins que especifica. "

PROJETO DE LEI N° 077199-CN, "Abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor de diversas
empresas do Grupo ELETROBRÁS, crédito suplementar
no valor de R$ 494.578.820,00, e reduz o Orçamento
de Investimento, de diversas empresas do mesmo
Grupo, no valor global de R$ 472.583.663,00, para os
fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 078/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor das Empresas
Petróleo S.A. - BR, do Grupo PETROBRÁS e Petrobrás
Distribuidora S.A. - BR, do Grupo PETROBRÁS, crédito
especial no valor total de R$ 507.500.000,00, para os
fins que especifica.

PROJETO DE LEI N° 079/99-CN, "abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$
1.259.061.232,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

PROJETO DE LEI N° 080/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor de diversas

empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar
no valor total de R$ 1.300.234.022,00 e reduz o
Orçamento de Investimento da empresa Petrobrás
Internacional S/A - BRASPETRO, no valor global de R$
206.032.800,00, para os fins que especifica.

PROJETO DE LEI N° 081/99-CN, "abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, 'crédito suplementar no valor de R$
1.737.394.876,00, para reforço de dotações
consignadas nos orçamentos vigentes.

PROJETO DE LEI N° 082/99-CN, "abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar
o valor de R$ 4.016.521.323,00, para reforço de
dotações consígnadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 083/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito suplementar no valor de R$
12.458.518.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 084/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Refinanciamento da Dívida
Pública Mobiliária Federal, crédito suplementar no valor
de R$ 17.200.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 085/99-CN, "abre ao Orçamento'
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 10.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.'

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL
NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÀRIO: DE 09:00 ÁS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

( Encerra-se a sessão às 19 horas e 48 minutos.)
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Ata da 211 1 Sessão, Extraordinária,
Noturna, em 10 de novembro de 1999

Presidência do Sr. Michel Temer, Presidente

ÀS 19 HORAS E 49 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 14

PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 7

AMAZONAS

Artur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando .PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 8

PSB/PCdoB

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 8

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

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

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Gérson Peres

PARÁ

PSDB
PFL
PPB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
Joé Aleksandro
Márcio Bittar

ACRE

PFL
PPB
PFL
PPS
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Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PFL
Presentes do Acre: 8

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 7

José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de MatosPSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 22

PIAU[

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 14

RIO GRANDE DO NORTE

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaías
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 10

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá. PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 7

PARArBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano CabralPSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSDB
PL
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB

CEARÁ

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
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Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 11

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 7

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 20

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSB
PSDB

BAHIA

PFL
PFL
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB PSB/PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSOB
PFL
PFL
PFL
PSOB
PT
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PFL
PFL
PSOB
PFL
PT
PT
PPB

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PMDB
PSOB

Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 8

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro (rujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 37

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Bonifácio de Andrada

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

SERGIPE

PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
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Cabo Júlio PL PUPST/PSL João Coser PT
Carlos Melles PFL José Carlos Elias PTB
Carlos Mosconi PSDB Magno Malta PTB
Cleuber Carneiro PFL Marcus Vicente PSDB
Custódio Mattos PSDB Max Mauro PTB
Danilo de Castro PSDB Nilto Baiano PPB
Edmar Moreira PPB Ricardo Ferraço PSDB
Eduardo Barbosa PSDB Rita Camarata PMDB
Eliseu Resende PFL Presentes do Espírito Santo: 10
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT

RIO DE JANEIRO

Hélio Costa PMDB Alcione Athahyde PPB

Herculano Anghinetti PPB Alexandre Santos PSDB

Jaime Martins PFL Almerinda de Carvalho PF

João Fassarella PT Antonio Carlos Biscaia PT

João Magalhães PMDB Arolde de Oliveira PFL

João Magno PT Ayrton Xerêz PPS

José Militão PSDB Carlos Santana PT

Júlio Delgado PMDB Celso Jacob PDT

Lael Varella PFL Coronel Garcia PSDB

Lincoln Portela PST PUPST/PSL Dino Fernandes PSDB

Márcio Reinaldo Moreira PPB Dr. Heleno PSDB

Marcos Lima PMDB EberSilva PDT

Maria do Carmo Lara PT Eduardo Paes PTB

Maria Elvira PMDB Eurico Miranda PPB

Mário de Oliveira PMDB Fernando Gonçalves PTB

Nárcio Rodrigues PSDB Francisco Silva PPB

Odelmo Leão PPB lédio Rosa PMDB

Olímpio Pires PDT Jair Bolsonaro PPB

Osmânio Pereira PMDB Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB

Paulo Delgado PT João Mendes PMDB

Philemon Rodrigues PMDB José Carlos Coutinho PFL

Rafael Guerra PSDB Laura Carneiro PFL

Roberto Brant PFL Luís Eduardo PDT

Romel Anízio PPB Luiz Ribeiro PSDB

Romeu Queiroz PSDB Mareio Fortes PSDB

Ronaldo Vasconcellos PFL Milton Temer PT

Saraiva Felipe PMDB Miriam Reid PDT

Sérgio Miranda PCdoB Miro Teixeira PDT

PSB/PCdoB Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB

Silas Brasileiro PMDB Paulo Feijó PSDB

Vittório Medioli PSDB Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB

Walfrido Mares Guia PTB Roberto Jefferson PTB

Zaire Rezende PMDB Rodrigo Maia PTB

Presentes de Minas Gerais: 47 Ronaldo Cezar Coelho PSDB

EspíRITO SANTO
Rubem Medina PSDB
Simão Sessim PPB

Aloízio Santos PSDB Wanderley Martins PDT
Feu Rosa PSDB Presentes do Rio de Janeiro: 37
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PSB/PCdoB

PUPST/PSL

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 8

GOIÃS

Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan' Freitas PMOB
Jovair Arantes PSDB
Lidia Quinan PSOB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB

PSB/PCDOB Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PSDB
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB

PUPST/PSL Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Zulaiê Cobra PSOB

PUPST/PSL Presentes de São Paulo: 68

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSOB
Ricarte de Freitas PSOB
Teté Bezerra PMOB
Wellington Fagundes PSOB
Wilson Santos PMOB
Presentes de Mato Grosso: 8

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Albero Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Paloci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Clovis Volpi PSDB
Couraci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PST
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Evilásio Farias PSB
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Júlio Semeghini PSDB
Lamartine Poselia PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDó
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
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Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT .
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Viana PMOB
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 14

Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 29

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Oipp POT
Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMOB
Oarcísio Perondi PMOB
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fernando Ferro PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMOB
Henrique Fontana PT
Marcàs Rolim PT
Mend'às Ribeiro Filho PMOB
Nelsoh Marchezan PSOB
Nelsón Proença PMOB
Osvaldo Biolchi PMOB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo·Paim PT
Pomp~o de Toledo POT
Roberto Argenta PHOBS
Synval Guazzelli PMOB
Telmo Kirst PPB-
Valdeci Oliveira PT

PMOB
PMOB
PMOB
PT
PPB
PFL
PFL

PARANÁ

PFL
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PSOB
PPB
PT
PSOB
PMOB
PMOB
PTB
PFL
PMOB
PTB
PPB
PFL
PSOB
PT
PSOB
PMOB
PPB
PSOB
PPB
PMOB
PT
PPS
PFL

Lúcia Vânia PSOB
Luis Bittencourt PMOB
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Marisa Serrano PSOB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMOB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 6

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes ParcianelJo
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Santos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rubens Bueno
Santos Filho
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Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 27

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 469
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. CAIO RIELA, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PEDRO CORRÊA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior o meu voto foi "sim".

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-

PROJETO DE LEI Nº 934-A, DE 1999
(Do Senado Federal)

Discussão, em tumo único, do Projeto de
Lei nº 934, de 1999, que dispõe sobre anistia
de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral em
1998; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e dos de nºs 2.590/96,
4.850/98, 158/99 e 1.075/99, apensados, e, no
mérito, pela aprovação deste, com emenda, e

pela rejeição dos de nºs 2.590/96, 4.850/98,
158/99 e 1.075/99, apensados. (Relator: Sr.
Ney Lopes)

Tendo apensados os Projetos de Lei
nQs 2.590/96, 4.850/98, 158/99 e 1.075/99.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
oradores inscritos - para discutir a matéria.

O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somente para
informar que na votação anterior votei
favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Concedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha, para
falar contrariamente à matéria.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
projeto de lei em discussão versa sobre a anistia de
multas e de dívidas da Justiça Eleitoral.

Não se trata de um único projeto. São cinco
projetos em discussão, mas veio à pauta apenas um
deles; quatro foram rejeitados pelo parecer do Relator
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Ora, Srs. Deputados, o projeto inicial, o primeiro
de todos, tinha o objetivo de anistiar os eleitores que
não compareceram para votar. Este teve parecer
contrário. O que obteve parecer favorável diz respeito
à anistia não somente aos eleitores, mas também aos
candidatos e aos meios de comunicação - rádios,
televisões e jornais - penalizados com multas pela
Justiça Eleitoral.

Sabemos que quando há penalidade por meio
de multa, raramente pode ocorrer erro da Justiça
Eleitoral na aplicabilidade das leis, que pode decorrer
de um simples erro de campanha eleitoral, mas
também de abuso econômico e de graves
infringências à lei eleitoral.

Dessa forma, nós não poderíamos analisar a
anistia de multas e de dívidas como se todos os
multados tivessem a mesma culpa no cartório. É
preciso diferenciar um do outro: quem é quem neste
processo. Mas este projeto dá anistia a todos.

Parlamentar que sou, mesmo que tivesse
alguma dívida com a Justiça Eleitoral, jamais seria
favorável a essa anistia. E acho que aqueles que a
têm, eticamente estão impedidos de se manifestar
favorável ou contrariamente a este tipo de projeto.

Recentemente, aqui mesmo nesta Casa,
votamos lei de iniciativa popular que diz respeito à
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questão do abuso econômico e da moralidade nos
processos eleitorais. Acabamos de votá-Ia.
Incoerência da nossa parte seria aprovar agora essa
anistia justamente para os que desrespeitaram a lei!

Nós, que temos o papel de fazer, ditar e aprovar
leis, e que queremos vê-Ias cumpridas, vamos fazer o
quê agora? Vamos estipular que as leis não sejam
cumpridas? Daremos estímulo para que continue
existindo no nosso País a cultura do não - cumprimento
das leis, levando esta Casa à desmoralização?

Sr. Presidente, já foi denunciado pela imprensa
nacional que conceder anistia em causa própria é
desmoralização muito grande para este Parlamento.
Também entendo dessa forma. Anistiar eleitores que
não compareceram para votar é uma coisa; anistiar
candidato que feriu a lei é outra!

Em vista do exposto, peço aos nobres pares que
votemos contra essa anistia porque ela só vem
contribuir com a imoralidade. Se anistiarmos agora
aqueles que cometeram crime, eles continuarão
fazendo o mesmo porque saberão que num futuro
breve poderão gozar de novas anistias.

Temos de exigir que leis que nós aprovamos, em
que acreditamos, sejam cumpridas. Assim, peço o
voto de todos pela rejeição dessa anistia, desse
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado
Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs.
Deputados, o texto do Projeto de Lei nº 934, de 1999,
é de uma eloqüência e de uma concisão exemplares.
O que nele se alinha é muito mais do que um simples
diploma legal. É um manifesto. É um ato de repúdio a
essa penalização abusiva à abstenção eleitoral e a
infrações correlacionadas.

Reitera-se aqui, Sr. Presidente, a atitude já
assumida anteriormente pelo legislador, quando
anistiou os débitos relativos do plebiscito de abril de
1993, das eleições de 3 de outubro e de 15 de
novembro de 1992 e de 1994. E, avançando numa
série temporal, não poderia ser outra a atitude desta
Casa, senão a de tomar posição em tudo semelhante
ao que anteriormente já mostrou a determinação e a
decisão das duas Casas do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, a penalização da abstenção
eleitoral deveria ser não apenas objeto de anistia
periódica, como está acontecendo; deveria ser
abolida, expungida de vez do Direito Eleitoral deste
País, porque toda essa compulsoriedade, toda essa
obrigação de votar, toda essa coerção nada mais é do

que um resíduo, uma espécie de entulho autoritário
de uma época em que se precisava ser mais realista
do que o rei, e que, para legitimar-se uma ordem
jurídica falsa, tinha-se de empanturrar as urnas com
votos que não tinham nenhuma carga de
intencionalidade e nenhum sentimento.

Sr. Presidente, para se consolidar, para
demonstrar respeitabilidade, uma democracia não
precisa basear-se no número de votos carreados às
urnas; a democracia se funda na solidez das suas
instituições, no pluralismo efetivamente praticado, na
rotatividade nos Poderes, no respeito às minorias, na
consistência dos partidos políticos.

Não fosse assim, os Estados Unidos da
América, com quase o dobro da população do Brasil,
jamais estariam saciados na sua ânsia de
"democraticidade", eis que deveriam participar das
eleições norte-americanas com pelo menos mais do
que o número de eleitores que no Brasil vão às urnas.
No entanto, o que se vê é precisamente o contrário:
metade, às vezes menos da metade dos eleitores, é o
comparecimento naquele país.

Portanto, Sr. Presidente, a Casa deve acolher
esse projeto tal como proposto pelo Sr. Relator. Nada
obstante, apresentei uma emenda, porque tudo que é
da lavra da natureza humana é, em última análise,
perfectível.

Não poderia esse projeto esquecer as eleições
de 1996, pois anistiamos as faltas praticadas em
1993 e preparamo-nos para anistiar as supostas
infrações de 1998. Não poderia ficar um hiato, o
espaço das eleições de 1996 sem ser contemplado
por esse gesto generoso do Congresso Nacional.

Assim sendo, ao tempo em que peço a
aprovação deste projeto, peço melhor atenção desta
Casa para a emenda em que pretendo sanar essa la
cuna e encontrar espaço para que também sejam
anistiados os supostos infratores das eleições de
1996.

Sr. Presidente, o ato de votar é, em última
análise, um ato libertário, e em nenhum momento se
compadece com qualquer mecanismo de coerção.

Por essa razão, reiteramos nossa disposição de
votar favoravelmente à proposta.

O SR. DINO FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra

O SR. DINO FERNANDES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Avenzoar Arruda.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, segundo a argumentação feita aqui pelo
nobre Deputado Marcondes Gadelha, a próxima Lei
Eleitoral tem de incluir um artigo, estabelecendo que
as multas serão devidamente anistiadas pelo
Congresso Nacional. Assim, já fica explícito na lei, e
saberemos que, transgredindo aquela legislação,
seremos devidamente anistiados. Evidentemente,
ficará tudo resolvido, porque, inclusive, já está
prejulgado!

Ora, com esse projeto de lei não se está apenas
anistiando eleitores. Esta era a primeira pretensão. O
que veio do Senado foi isso. Depois, incluíram-se os
candidatos derrotados, porque se supunha que os
eleitos poderiam pagar. Agora, ampliou-se para
todos; anistiam-se emissoras, e assim por diante.
Todos os crimes eleitorais serão anistiados, inclusive
a interferência mais perniciosa do poder econômico.
Tudo deve ser anistiado!

Afinal de contas, pergunto, para que serve uma
eleição? É para eleger ou para ser burlar a legislação,
feita não por quem está punindo, mas por esta Casa?
Basta ver, então, qual a utilidade, qual a finalidade da
legislação eleitoral. Para que se instituem multas na
legislação eleitoral? É apenas uma ameaça ou, de
fato, é para valer? Não é possível, Sr. Presidente!

Além disso, vários Deputados aqui presentes
devem essas multas, e vão votar!? Sinceramente:
aceitar-se-ia esse mesmo critério no caso do
Judiciário? Então, inclua-se lá, Deputada Zulaiê Co
bra, que os juízes também poderão se auto-anistiar
assim que acharem necessário. Isso deve ser dito,
porque, se vale para os Deputados, vale para os
outros - ou não? Ora, quem tem de julgar se existe
erro, se existem falhas nessas multas? É a Justiça
que tem de julgar se a multa é correta ou não, à lUZ da
legislação. É para isso que existe uma Justiça. Posso
até ser multado, mas posso recorrer à Justiça e provar
que aquela multa é injusta, certa ou incerta, leg;ill ou
ilegal. É este o debate. É um absurdo que se faça1isso .
e ainda se considere como ato de generosidade!

Há generosidade quando se toma atitude em fa
vor do eleitor, porque, aí, sim, está sendo benefioiado
um terceiro; mas generosidade para com os próprios
Deputados!? Para nós mesmos?! Sinceramente,
Deputado Marcondes Gadelha, tenho a convicção de .
que sou muito generoso comigo mesmo;.não tenho
nenhuma dúvida. E sei que o nobre Deputado é muito

generoso para com ele mesmo; não há nenhuma
dúvida. O problema é que isso não pode ser
interpretado como generosidade.

Na verdade, trata-se de algo que vai diminuir
esta Câmara, que vai criar uma imagem negativa
desta Casa. E não podemos aceitar isso. Não gostaria
de ter socializado esse prejuízo.

Por isso, Sr. Presidente, pediria que a votação
fosse nominal. Assim, não sofreríamos o mesmo
prejuízo. Poder-se-ia verificar claramente quem
concorda com esse tipo de procedimento e quem não
concorda. Não podemos arcar com esse prejuízo
como se fosse de todos, porque nós somos
diferentes, sim.

Muitas vezes até consideramos que há
decisões equivocadas na Justiça, de fato, mas por
isso não podemos nos utilizar do instrumento da
anistia e, muito menos, da auto-anistia é isso que está
sendo dado, Sr. Presidente.

Digo mais: o que mais me causa indignação é o
fato de que, no meio dessas multas, existe
certamente injustiça, mas existe também a justiça
praticada.

E o que dizer das multas aplicadas aos meios de
comunicação? Quantos de nós já não fomos vítimas
dos meios de comunicação e fomos à Justiça pedir
que fossem multados? E, depois, vamos anistiar?!
Quando a Justiça não multa é porque está
equivocada, porque está protegendo o meio de
comunicação. Quando multa, vamos defender a
anistia?! É uma aberração o que se está fazendo
aqui, é um incentivo ao crime eleitoral, ao uso do
poder econômico, é um achincalhe à democracia. As
pessoas sabem como é desigual, e é desigual porqL'e
existe a interferência abusiva do poder econômico.
Sinceramente, não podemos concordar com isso.

Não posso concordar também que seja
socializado o prejuízo. "A César o que é de César!"
Que aqueles que aqui praticarem a auto - anistia
sustentem, de público, a sua defesa e digam que é
generosidade para o povo!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar contrariamente, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Saulo Pedrosa.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não consultei a Liderança do meu partido,
mas por questão de foro íntimo, de convicção, preciso
dar meu depoimento a respeito dessa questão.

Venho de um Estado onde aos correligionários
recaem as benesses da Justiça; aos adversários, a
letra fria da lei. Diz - se que os amigos não têm
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defeito, e os adversários, se não tiverem...
Colocamos!

Entendemos que, ao aprovar este projeto de lei,
estamos premiando os antipatriotas, aqueles que têm
obrigação de conhecer a lei e não a praticam, os
faltosos e os omissos e as pessoas que, por
quaisquer motivos, não aceitam e querem tirar
proveito nesses momentos.

Nós, que temos procurado cumprir a lei e
sempre fomos prejudicados em tais questões, não
podemos tratar igualmente os desiguais. Entendemos
que o projeto de lei prejudica os cumpridores do
dever, os que pagaram suas multas e que,
certamente, não terão retorno do que pagaram.

Portanto, mesmo sem ouvir a posição do meu
partido, voto contra o projeto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

falar contrariamente, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Sérgio Novais.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, este projeto de lei de anistia de multas,
que anistia Deputados, Senadores, redes de
televisão, mexe, neste momento, com todo o povo
brasileiro. Se tem um fator que altera o resultado das
urnas, que desrespeita a democracia neste País 
ainda muito tênue - é exatamente o abuso do poder
econômico.

Neste momento, estamos a analisar a anistia
desse abuso econômico. No meu entendimento, isso
é um absurdo! Se esta Casa quer o respeito do povo
brasileiro, não pode de forma alguma aprovar este
projeto.

Votamos recentemente projeto encaminhado
pela CNBB, com mais de 1 milhão de assinaturas do
povo brasileiro, com vistas a punir os corruptos nas
eleições. Se esta Casa quer mesmo manter o mínimo
de coerência, deve rejeitar este projeto de hoje.

Sr. Presidente, não podemos, de forma alguma,
aliviar o abuso do poder econômico, muito menos da
mídia dominada no Brasil por pequenos grupos que
usam as televisões e rádios para alterar os resultados
eleitorais.

Portanto, esta Casa, que há poucos meses
solicitou urgência para votar projeto de iniciativa pop
ular, cometerá profunda incoerência se conceder
agora anistia às pessoas que abusaram do poder
econômico.

O Governador do Ceará, Tasso Jereissati,
useiro e vezeiro em abusar do poder econômico, está
na lista dos que podem ser beneficiados. Então

vamos anistiar uma pessoa que usa a máquina e o
poder econômico para ganhar as eleições para
Governador naquele Estado?!

Sinceramente, não acredito que esta Casa, que
há pouco tempo votou o projeto da CNBB, cometerá o
absurdo de aprovar este projeto.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
comunicar a V.Exa. e aos Líderes que a posição da
nossa bancada quanto ao projeto não diz respeito a
nenhuma apreciação moralista riem sectária em
relação aos demais partidos.

Chamo a atenção de V. Exa., Sr. Presidente,
para uma coisa. Votamos uma lei com lacunas e
falhas, que foi aplicada em cada Estado de acordo
com certos critérios, havendo tratamento desigual.
Consideramos que neste grave momento vivido pelo
País esta Casa está sob observação da opinião
pública.

Caso aconteça a votação deste projeto - que
diz respeito a anistia de multas cometidas por nós
mesmos - estaremos ferindo um princípio
republicano. Para o projeto ser aprovado, tem de ser
por meio de votação nominal. Não se trata de
obstrução, mas de votação nominal.

Por outro lado, a anistia se estende a todo o tipo
de infração, de crime eleitoral com multa, podendo,
por exemplo, anistiar rádio e televisão. Nesse sentido,
entendo que, se o projeto for à votação, a bancada do
PT, por decisão majoritária, pedirá verificação, não
para obstruir, mas porque entendemos que, pela
delicadeza da matéria, a votação tem de ser nominal.

Sr. Presidente, apelo a V. Exa. no sentido de que
o projeto não seja votado hoje. Ele certamente exigirá
acordo de Lideranças para suprimir da proposição
certos dispositivos que possam colocar a Instituição
em situação de desgaste perante a opinião pública.

.Este é o apelo que faço a V. Exa. e aos Srs.
Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
encerrada a discussão.

Aguardo o requerimento para adiamento da
votação. (Pausa.)

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA . - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos encaminhando requerimento de adiamento
de votação.

Solicito a V. Exa. que convoque o Colégio de
Líderes para que, numa reunião, possamos discutir
com mais profundidade a matéria aprovada no
Senado Federal com o apoio de todos os partidos.

Na Câmara dos Deputados está havendo
grande divergência. O próprio relator da matéria, o
ilustre Deputado Ney Lopes, disse que estamos
convalidando a decisão tomada pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral, que diz que muitos foram multados sem
terem sido comunicados, sem o direito de defesa, e,
assim, condenados dessa maneira.

" Precisamos, por isso, discutir profundamente a
matéria. A Câmara dos Deputados não pode votar
nenhuma matéria que não represente a vontade
desta Nação, que não seja o mais representativo para
esta Casa.

Esta Casa tem responsabilidades perante a
sociedade brasileira. Devemos votar boas leis. Sou
daqueles que acredita que a Câmara não pode ser
julgada pela quantidade de leis que aprova, mas
pelas boas leis.

Por essas razões, os demais Líderes estão de
acordo com a minha solicitação de adiamento da
votação para que possamos, em reunião do Colégio
de Líderes, decidir sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Convocarei reunião do Colégio de Líderes para a
próxima terça - feira, dia 16, às 15h, para que a
matéria possa ser discutida.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
sobre a Mesa o seguinte Requerimento:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais,
adiantamento da votação do Projeto de Lei nQ

934-A, de 1999 - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento de adiamento da votação,
mencionado pelos nobres Líderes Inocêncio Oliveira
e José Genoíno. Creio que não haverá objeção.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (MICHEL TEMER)-

-2-

PROJETO DE LEI Nº SS-A, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 88 de 1999, que dispõe sobre o
serviço auxiliar de voluntário nas Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares;
tendo parecer da Comisão de Constituição e
Justiça e de Redação pela Constitucionalidade,
juriclicidade e técnica legislativa, com substitutivo
(Relator. Sr. lnaldo Leitão). Pendente de
pareceres das Comissões: de Trabalho de
Administração e Serviço Público; e de Relações
Exteriores e de Defesa. Nacional.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei "sim".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com a orientação do PSDB.

O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a
palavra, para oferecer parecer, em substituição à
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, ao Sr. Deputado Arn"aldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, analisando a
matéria com o autor do Projeto de Lei nQ 88, de 1999,
e com várias Lideranças, elaboramos um Substitutivo
que, segundo as várias discussões, atenderia a
grande parcela do Congresso Nacional.

O que pretende o projeto de autoria do
Deputado Alberto Fraga? Ele permite o serviço
auxiliar e voluntário nas Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares.

Art. 1Q OS Estados e o Distrito Federal
poderão instituir a prestação voluntária de
serviços administrativos e de serviços auxiliares
de saúde e de defesa. eMl nas Polícias Militares e
rbs Corpos de Bombeiros Militares, observadas as
disposiçX5es desta lei.

Que estão estabelecidas no Substitutivo
apresentado.
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Art. 22 A prestação voluntária dos
serviços terá duração de um ano,
prorrogável por, no máximo, igual período.

Parágrafo único. O prazo de duração
da prestação voluntária poderá ser inferior
ao estabelecido no caput deste artigo nos
seguintes casos:

I - em virtude de solicitação do
interessado;

\I - quando o voluntário apresentar
conduta incompatível com os serviços
prestados; ou

111 - em razão da natureza do serviço
prestado.

Art. 32 Poderão ser admitidos como
voluntários à prestação dos serviços:

I - homens, maiores de 18 e menores
de 23 anos, que excederem às
necessidades de incorporação das Forças
Armadas; e

11 - mulheres, na mesma faixa etária.
Art. 42 Os Estados e o Distrito Federal

estabelecerão:
I - o número de voluntários aos

serviços, que não poderá exceder a
proporção de um voluntário para cada grupo
de cinco integrantes do efetivo determinado
em lei para a respectiva Polícia Militar ou
Corpo de Bombeiros Militar;

11 - os requisitos necessários para o
desempenho ,das atividades ínsitas aos
serviços a serem prestados; e

111 - o critério de admissão dos
voluntários aos serviços.

Art. 52 Os voluntários admitidos fazem
jus ao recebimento de auxílio mensal, de
natureza jurídica indenizatória, a ser fixado
pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado
ao custeio das despesas necessárias à
execução dos serviços a que se refere esta lei.

§ 12 O auxílio mensal a que se refere
este artigo não poderá exceder a dois
salários mínimos.

§ 22 A prestação voluntária dos serviços
não gera vínculo empregatício nem obrigação
de natureza trabalhista, previdenciê'tria ou afim.

Art. 62 Os Estados e o Distrito Federal
poderão estabelecer outros casos para a
prestação de serviços voluntários nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, à exceção do exercício do poder
de polícia.

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o texto
que li do Substitutivo já contempla uma solicitação
do Líder do PT, Deputado Geraldo Magela, que não
concordava com o fato de o Substitutivo, em seu art.
22, ficar a critério do Comandante - Geral da
respectiva Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar. Portanto, a redação fica contida na seguinte
expressão: '~prestação voluntária dos serviços terá
duração de um ano, prorrogável por, no máximo,
igual período".

Como existe um Substitutivo já apresentado
pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional e que regimental e tecnicamente teria
preferência, estamos apresentando requerimento
para que o parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, ora apresentado,
tenha preferência na votação, pois, do contrário, este
acordo construído não traria os resultados almejados
não só pelos autores, mas sobretudo pelos Líderes e
pelos demais Relatores.

Entendemos também que, com essa aprovação,
daremos oportunidade a vários daqueles que,
dispensados do serviço militar, encontrarem dificuldade
de colocação profissional, de modo que possam encaixar
- se na possibilidade da prestação de serviço à Polícia
Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militares por um
determinado período, sujeito a prorrogação.

A partir daí criaremos a expectativa de atendimento
a vários jovens que estão sem perspectiva no mercado de
trabalho e, ao mesmo tempo, várias funções burocráticas de
polícia que hoje são ocupadas por um policial devidamente
concursado. A medida faz com que esse policial possa
exercer as funções precípuas de segurança que reclama a
população, deixando - se essa atMdade burocrática para
esses jovens que prestariam o serviço voluntário.

Sr. Presidente, este é o Substitutivo que apresento.
Oportunamente, pediremos, regimentalmente, preferência
de votação, já tendo sido excluído o texto do antigo art. 62,
em razão da necessidade de acordo no sentido de que ele
fosse retirado. O art. 7º passaria a ser o 62. Haveria
supressão de parte do art. 22, em razão de solicitação da
Liderança do PT.

Sr. Presidente, este é o relatório, com o
Substitutivo, pela aprovação do Projeto de Lei nQ 88,
de 1999, pela Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 88, DE 1999

Estabelece normas gerais para a
prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares
de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os estados e o Distrito Federal poderão

instituir a prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de
defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, observadas as disposições
desta lei.

Art. 2g A prestação voluntária dos serviços terá
duração de um ano, prorrogável por, no máximo, igual
período.

Parágrafo único. O prazo de duração da
prestação voluntária poderá ser inferior ao
estabelecido no caput deste artigo nos seguintes
casos:

I - em virtude de solicitação do
interessado;

11 - quando o voluntário apresentar
conduta incompatível com os serviços
prestados; ou

111 - em razão da natureza do serviço
prestado.

Art. 32 Poderão ser admitidos como voluntários
à prestação dos serviços:

I - homens, maiores de dezoito e menores de
vinte e três anos, que excederam às necessidades de
incorporação das Forças Armadas; e

11 - mulheres, na mesma faixa etária.
Art. 42 Os estados e o Distrito Federal

estabelecerão:
I - o número de voluntários aos serviços, que

não poderá exceder a proporção de um voluntário
para cada cinco integrantes do efetivo determinado
em lei para a respectiva Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar;

11 - os requisitos necessários para o
desempenho das atividades ínsitas aos serviços a
serem prestados; e

111 - o critério de admissão dos voluntários aos
serviços.

Art. 52 Os voluntários admitidos fazem jus' ao
recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica
indenizatória, a ser fixado pelos estados e pelo
Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas

necessárias à execução dos serviços a que se refere
esta lei.

§ 12 O auxílio mensal a que se refere este artigo
não poderá exceder dois salários mínimos.

§ 22 A prestação voluntária dos serviços não
gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Art. 62 Os estados e o Distrito Federal poderão
estabelecer outros casos para a prestação de
serviços voluntários nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, à exceção do
exercício do poder de polícia.

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, . - Arnaldo Faria de Sá.
O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. a

palavra.
O SR. PAULO LIMA (PMDB-SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores,
acompanhei o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte parecer, com Substitutivo do ilustre
Deputado Edison Andrino, em substituição à
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional:

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE LEI Ng 88, DE 1999

Dispõe sobre o serviço auxiliar e
voluntário nas Polícias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Alberto Fraga, pretende autorizar a
realização, nas polícias militares e nos corpos de
bombeiros militares, de um serviço auxiliar e
voluntário que terá por finalidade a execução de
atividades administrativas e de defesa civil, além de
outras que o estado ou Distrito Federal determinar em
regulamentação própria. Exclui-se das atividades a
serem desempenhadas pelos integrantes desse
serviço, o exercício do poder de polícia em vias
públicas, exceto nas áreas de segurança
regulamentada.

Concorrerão a esse serviço os jovens, entre 18
e 21 anos, que excederem às necessidades de
incorporação nas Forças Armadas para fins de
serviço militar obrigatório, devendo ser mantida
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dentro das corporações a proporção de cinco
militares estaduais profissionais para um militar
estadual voluntário.

Estabelece o projeto que compete ao estado
legislar sobre as condições de incorporação,
emprego, vencimentos, uniformes, treinamento,
assistência de saúde e desincorporação.

Por fim, estabelece a proposição que o
prestador do serviço auxiliar voluntário submete-se à
lei penal militar e a ele se aplica a Lei n2 4.375, de 17
de dezembro de 1964- Lei do Serviço Militar (LSM).

Em sua justificativa, o insigne autor aponta
como fundamentos para a criação do serviço auxiliar
voluntário nas polícias e corpos de bombeiros
militares:

a) a necessidade dessas organizações de
possuírem um quadro temporário para prestar apoio
nas atividades administrativas, liberando e
disponibilizando o efetivo permanente de policiais e
bombeiros para a atividade-fim; e

b) oferta de opção de emprego e de
profissionalização para jovens que forem dispensados
da prestação do serviço militar obrigatório.

Apreciado, em conjunto com o Projeto de Lei n2

2.236, de 1996, do Deputado Padre Roque, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
(CCJR), em reunião ordinária realizada no dia 12 de
junho de 1999, a proposição foi considerada
constitucional, jurídica e de boa técnica legislativa
nos termos do Substitutivo do Relator. O Projeto do
Deputado Padre Roque - Projeto de Lei n2 2.236, de
1996 - foi considerado inconstitucional, injurídico e
com falta de técnica legislativa.

O Substitutivo db Relator, na CCJR, promoveu
no texto original do projeto as seguinte alterações:

a) substituiu a expressão "poderão instituir",
peja expressão "fica instituído", no art. 12 ;

b) suprimiu a expressão "Distrito Federal", no
art. 2g

, e a expressão "serão consideradas de
interesse militar, conforme prevê o art. 42 parágrafo
único, da Lei Federal n2 4.375, de 17 de agosto de
1964", no art. 22, § 2g

;

c) acrescentou a expressão "desde que em dia
com o serviço militar", no art. 3Q

, § 1Q
;

d) reduziu o período de prorrogação do serviço
voluntário para um ano e meio, no art. 42 ;

e) suprimiu o art. 52, renumerando os demais;
f) suprimiu a expressão "especialmente no

tocante às condições de incorporação, emprego,
vencimentos, uniformes, treinamento, assistência de
saúde e desincorporação", no art. 6Q

; e
g) suprimiu o art. sg.

Cabe a esta Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional apreciar o mérito da proposição,
nos termos do art. 32, XI, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

Preliminarmente, cabe destacar que
entendemos que as modificações propostas pela
CCJR aperfeiçoam o texto original, corrigindo
imperfeições do projeto, razão pela qual faremos a
análise do mérito tomando-se não o texto original,
mas o texto do Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

A proposição tem como objetivo principal suprir
o atendimento das necessidades burocráticas e
administrativas das polícias militares com o uso de
um efetivo não-permanente, com a conseqüente
liberação dos policiais e bombeiros militares profissionais
para a execução das suas atividades-fim.

Trata-se, sem dúvida, de um nobre objetivo, uma
vez que a liberação dos militares estaduais
profissionais para a execução de suas missões
constitucionais tem por finalidade a melhoria dos
serviços prestados à população, por esses órgãos de
segurança pública.

As correções feitas pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação afastam
quaisquer elementos que pudessem comprometer a
qualidade do mérito da proposição.

Trata-se de solução simples que permitirá, em
curto espaço de tempo e sem maiores custos
financeiros, que os estados façam frente à necessidade
da sociedade brasileira de ter mais policiais nas ruas e
melhor nível de segurança.

Sem dúvida, essa iniciativa vem ao encontro dos
anseios da população brasileira, a qual cumpre a nós,
parlamentares, servirmos de porta-vozes nesta Casa.

Assim, louvando a iniciativa do insigne
Deputado Alberto Fraga, entendemos que a
proposição sob apreciação deva ser aprovada no
mais breve espaço de tempo possível, apenas
adotando-se as correções feitas pela CCJR, que
incorporamos em um Substitutivo que estamos
apresentando anexado a este Parecer.

Em face do exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Lei n2 8S, de 1999, nos termos do
Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Edison Andrino, Relator.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI NR 88, DE 1999
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Dispõe sobre o serviço auxiliar e
voluntário nas Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 2 Fica instituído nas Polícias Militares e nos

Corpos de Bombeiros Militares o serviço auxiliar e
voluntário, de caráter temporário, nas condições
previstas nesta lei e na regulamentação estadual.

Art. 22 O serviço auxiliar voluntário, nas polícias
militares e corpos de bombeiros militares terá por
finalidade a execução de atividades administrativas
dos serviços auxiliares de saúde e defesa civil, além
de outras que o estado determinar em
regulamentação própria.

§ 12 É vedado ao prestador do serviço auxiliar
voluntário o exercício do poder de polícia nas vias
públicas, exceto em área de segurança regulamentada.

§ 22 O Poder Executivo Estadual ou do Distrito
Federal, mediante proposta do Comandante Geral,
disciplinará as atividades que serão realizadas pelos
prestadores do serviço auxiliar voluntário.

Art. 3.ll O recrutamento para o serviço auxiliar
voluntário, no âmbito das polícias militares e corpos
de bombeiros militares, obedecerá ao critério de
seleção entre os alistados que excederam às
necessidades de incorporação nas Forças Armadas
e que estiverem aptos para as atividades que irão
desempenhar.

§ 12 Serão aproveitados os que forem voluntários
ao serviço e tiverem entre 18 e 21 anos de idade
completos, desde que em dia com o serviço militar.

§ 22 O efetivo a ser aproveitado não poderá
exceder à proporção de 20% (vinte por cento) do
efetivo de brasileiros aptos em inspeção de saúde e
colocados em excesso de contingente por haverem
ultrapassado as necessidades de incorporação nas
Forças Armadas.

§ 32 O efetivo incorporado, em cada unidade da
Federação, respeitado o limite fixado no parágrafo an
terior, não poderá exceder à proporção de 1 (um)
voluntário para cada 5 (cinco) integrantes do efetivo
determinado em lei para a instituição policial militar ou
bombeiro militar.

Art. 42 A prestação do serviço auxiliar voluntário
nas polícias militares e corpos de bombeiros militares
terá duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado
por mais um período e meio, observado o interesse
da instituição e a regulamentação estadual.

Art. 5Q Obedecido o disposto na legislação fed
eral, caberá à unidade federativa disciplinar a
situação jurídica dos prestadores do serviço auxilíar
voluntário.

Art. 6'! O prestador do serviço auxiliar voluntário
submete-se à lei penal militar, aos regulamentos e às
normas da respectiva instituição, podendo ser
desincorporado sumariamente, por ato do Comandante
Geral, em razão da prática de transgressão disciplinar
devidamente apurada.

Parágrafo único. O prestador do serviço auxilíar
voluntário poderá, quando autorizado pela respectiva
instituição, portar armamento exclusivamente no
exercício de suas atividades, sendo-lhe vedado o
porte quando em trânsito ou em folga.

Art. 72 Aplica-se o disposto, na presente lei, à
Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Edison Andrino, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -tendo em
vista o oferecimento de dois Substitutivos, a Mesa de
cide publicá-los e incluí·los na pauta da sessão
extraordinária de amanhã, desde já convocada para
as 9 horas.

A Presidência retira, de ofício, da pauta, o item
2, Projeto de Lei n2 88-A, de 1999; e o item 3,
Proposta de Emenda à Constituição n2 7-B, de 1999.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sesão.

DEIXAM DE COMPARECER OS
SENHORES:

RORAIMA

Luciano Castro PFL
Total de Ausentes: 1

PARÁ

Babá PT
Elcione Barbalho PMDB
Nicias Ribeiro PFL
Total de Ausentes: 3

TOCANTINS

Paulo Mourão PSDB
Total de Ausentes: 1

MARANHÃO

Eliseu Moura PPB
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
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Roberto Rocha PSDB
Total de Ausentes: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

Luciano Bivar PSL PUPST/PSL
Sérgio Guer!a PSDB
Severino Cavalcanti PPB
Total de Ausentes: 3

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCdoB
Luiz Dantas PST
PUPST/PSL
Total de Ausentes: 2

BAHIA

Coroliano Sales PMDB
Total de Ausentes: 1

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL
Glycon Terra Pinto PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Nilmário Miranda PT
Ronaldo Vasconcellos PFL
Virgnio Guimarães PT
Zezé Perrella PFL
Total de Ausentes: 7

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL
Fernando Gabeira PV
Jorge Wilson PMDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Mattos Nascimento PMDB
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL
Vivaldo Barbosa PDT
Total de Ausentes: 9

SÁOPAULO

Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB

Total de Ausentes:"2

GOlAs

Juquinha PSDB
Pedro Canedo PSDB
Total de Ausentes: 2

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 1

PARANÁ

Ricardo Barros PPB
Total de Ausentes: 1

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO SUL

Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Yeda Crusius PSDB
Total de Ausentes: 4

-O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 29 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
Apostila

De acordo com o Ato da Mesa nº 15 de 26 de
maio de 1987, publicado no Diário do Congresso
Nacional de 2 de junho de 1987, convalidado pela
Resolução nº 17, de 21 de setembro de 1989,
ALOYSIO GOMES DA SILVA passa a ser
considerado aposentado no Cargo. de Técnico
Legislativo, CD-AL-11, Classe Especial, Referência
NS.24, com os proventos aumentados, de 20%, nos
termos do artigo 193, item 11, da Resolução nº 67, de
9 de maio de 1962, a partir de 2 de junho de 1987.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - José Wilson Barbosa Júnior, Diretor
Administrativo.

Apostila
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De acordo com a Resolução n2 36, de 24 de
outubro de 1983, publicada no Diário do Congresso
Nacional do dia 1Edo mês subseqüente, combinado
com o Ato da Mesa nE 19, de 9 de novembro de 1983,
ALOYSIO GOMES DA SILVA passa a ser
considerado aposentado no cargo de Técnico
Legislativo Adjunto, CD-AL-11, Classe "B",
Referência NS.19, com proventos correspondentes
ao vencimento da Classe "C", Referência NS.22, da
mesma Categoria Funcional, nos termos do artigo
193, item I, da Resolução nE 67, de 9 de maio de
1962, no período de 1Ede novembro de 1983 a 12 de
junho de 1987.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1~99. - José Wilson Júnior, Diretor Administrativo.

Apostila

De acordo com o Ato da Mesa nº 96, de 5 de
dezembro de 1978 (DCN de 6-12-78) combinado com
a Decisão da Mesa de 24 de outubro de 1979 e com o
artigo 12 da Resolução n2 45, de 30 de novembro de
1979, ALOYSIO GOMES DA SILVA passa a ser
considerado aposentado no cargo de Assistente
Legislativo, CD-AL-12, Classe Especial, Referência
43, com os proventos aumentados de 20%, nos
termos do artigo 193, item 11, da Resolução nº 67, de
9 de maio de 1962, a partir de 25 de outubro de 1979.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - José Wilson Barbosa Júnior, Diretor
Administrativo.

Apostila

De acordo com o Ato da Mesa nº 59, de 23 de
junho de 1977 (DCN de 12-7-77) combinado com a
Decisão do 1 Secretário de 21 de setembro de 1978,
MARIA JOSÉ MOREIRA DA ROCHA passa a ser
considerada aposentada no cargo de Taquígrafo
Legislativo, CD-AL-13, Classe "C", Referência 53,
com proventos correspondentes ao vencimento da
Classe Especia', Referência 57, da mesma Categoria
Funcional, nos termos do artigo 184, item I, da Lei n2

1.711, de 28 de outubro de 1952, a partir de 12 de
junho de 1977.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - José Wilson Barbosa Júnior, Diretor
Administrativo.

Apostila

De acordo com o Ato da Mesa nQ 96, de 5 de
dezembro de 1978 (DCN de 6-12-78) combinado com
a Decisão da Mesa de 24 de outubro de 1979, MARIA
JOSÉ MOREIRA DA ROCHA passa a ser
considerada aposentada no cargo de Taquígr8.fo
Legislativo, CD-AL-13, Classe Especial, Referência
56, com os proventos aumentados de 20%, nos
termos do artigo 184, item 11, da Lei nQ 1.711, de 28
de outubro de 1952, a partir de 1º de outubro de 1977.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999 - José Wilson Barbosa Júnior, Diretor
Administrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 5 de outubro
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 6 subseqüente, que exonerou
ANGELA SILVA PEREIRA, ponto nQ 13053, do cargo
de Assistente Técnico de· Gabinete Adjunto B,
CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ALBERTO NASCIMENTO DOURADO, ponto nº
12874, do cargo de Assessor Administrativo, CNE-7,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Terceiro Secretário, a
partir de 31 de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ALEXANDRE FAAD, ponto nQ 11942, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
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que exerce no Gabinete do Líder do Partido
Comunista do Brasil.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nE 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ANA CLÁUDIA DO CARMO, ponto nº 12836, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JAKELlNE RANGEL, ponto nº 13243, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1E, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JORGE FERNANDES DE SOUZA, ponto nº 12792,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
DE:lputados, que exerce na Comissão Mista de Planos
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCOS CÉSAR DE FARIAS MOGNATTI, ponto nº

10890, do cargo de Assessor Adjunto B, CNE-10, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Partido Progressista
Brasileiro, a partir de 30 de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1E, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 5 de outubro
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 6 subseqüente, que nomeou RENATO
NOBERTO DE SOUZA para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nE 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 14 de
setembro de 1999, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 15 subseqüente, que nomeou
VALDIR JOÃO VENTURA para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido do McMmento Democrático Brasileiro, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 1º E,
item'l, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do
artigo 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, ADRIANO
FARIA ALVES para exercer, na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o cargo
de -Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº
84, de 13 de julho de 1993, combinado com o
parágrafo único do artigo 1º do Ato da Mesa nº 1, de
24 de fevereiro de 1999.
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Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei n2 8.112, citada, JAKELlNE RANGEL para
exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B,
CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nQ 77, de 11 de
dezembro de 1997, combinado com o parágrafo único
do artigo 111 do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n12 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei n2 8.112, citada, JÂNIO OLIVEIRA
COUTINHO, para exercer, no Gabinete do Terceiro
Secretário, o cargo de Assessor Administrativo
Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 12

da Resolução nQ 103, de 3 de dezembro de 19.84,
combinado com o parágrafo único do artigo 12 do Ato
da Mesa n!l. 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n!l. 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei n2 8.112, citada, JOSÉ CARLOS TOBIAS
SOBRINHO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 212 do Ato da Mesa n12 2, de 24 de
fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

.O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei n2 8.112, citada, JOSÉ RONALDO
BOTELHO FROTA para exercer, na Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputaods, criado
pelo artigo 1Q do Ato da Mesa nll 84, de 13 de julho de
1993, combinado com o parágrafo único do artigo 1º do
Ato da Mesa nº 1, de 24 fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 , item
11, da Lei nº 8.112, citada, LUIS RIBEIRO DA COSTA
JÚNIOR para exercer, na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 84, de 13 de julho
de 1993, combinado com o parágrafo único do artigo 1º
do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 112, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 , item
11, da Lei n2 8.112, citada, MARIA DE LURDES
VENTURA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 2º do Ato da Mesa n2 2,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9'2, item
uso das atribuições que lhe conferem o artigo iR, item 11, da Lei nll. 8.112, citada, VALÉRIA SILVEIRA
I, alínea a, do Ato da Mesa nll. 205, de 28 de junho de FERREIRA, para exercer, no Gabinete do Terceiro
1990, e o artigo 6l1. da Lei nll. 8.112, de 11 de dezembro Secretário, o cargo de Assessor Administrativo
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da
11, da Lei nll. 8.112, citada, MARIA JOSÉ MENDES DA Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 112

SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Resolução n2 103, de 3 de dezembro de 1984,
da Frente Liberal, o cargo de Assistente Técnico de combinado com o parágrafo único do artigo 12 do Ato
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Mesa na 1, de 24 de fevereiro de 1999.
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 22 do Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
Ato da Mesa nQ 2, de 24 de fevereiro de 1999. 1999. - Michel Temer, Presidente.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo ia, item
I, alínea s, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6l1. da Lei n28.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9R, item
11, da Lei nll. 8.112, citada, RITA CÁSSIA
GONÇALVES DE MELO para exercer, na Relatoria
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 12 do Ato da Mesa nll 92, de 30 de
setembro de 1993, combinado com o parágralb único do
artigo 12 do Ato da Mesa nll1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 111., item
I, alínea S do Ato da Mesa n220S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei nll. 8.112, citada, SEBASTIÃO ERIBERTO
MUNIZ para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Comunista do Brasil, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 32do Ato da Mesa n21S, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 1º
do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 1li, item
I, alínea s, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62da Lei n28.112, de 11 de dezembro

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 12, item
I, alínea s, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 38 da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar ANTONIO LUIZ
DE SIQUEIRA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente
de Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto nll. 2672,
1R substituto do Chefe da Seção de Sonorização e
Gravação em Comissões, FC-OS, na Coordenação de
Audiovisual, do Departamento de Administração, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 28 de
outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 1.2, item
I, alínea s, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 38 da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar LUIZ FLÁVIO
DE MENEZES, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Operador de Audiovisual, Padrão 28, ponto n2 S482,
1R substituto do Chefe da Seção de Planejamento e
Controle, FC-OS, na Coordenação de Audiovisual, do
Departamento de Administração, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 28 de outubro do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

·0 PlBSidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe conferem o artigo 12, item I, alínea s, do
Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 38
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ata da 661 Reunião ordinária, realizada em 10
de novembro de 1999

Aos dez dias do mês de novembro de mil
novecentos e noventa e nove, às dez horas e trinta e
cinco minutos, no Plenário 1 do Anexo 1\ da Câmara
dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
sob a presidência do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia estando presentes os Senhores Membros
Titulares, Deputados Geovan Freitas, Inaldo Leitão,
José Roberto Batochio, Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Konder Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho,
Jaime Martins, Ney Lopes, Vilmar Rocha, Freire
Júnior, lédio Rosa, José índio, Mendes Ribeiro Filho,
Nair Xavier Lobo, Osmar Serágilio, Renato Viana,
Júlio Delgado, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Moroni
Torgan, Nelson Otoch, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Co
bra, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José
Dirceu, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Ary Kara,
Edmar Moreira, Gerson Peres, Caio Riela, Luiz
Antônio Fleury, Fernando Coruja, Roland Lavigne,
José Antônio, Sérgio Miranda e os Senhores
Membros Suplentes, Deputados Cláudio Cajado,
Eduardo Paes, José Ronaldo, Luís Barbosa,
Raimundo Santos, Vic Pires Franco, Fernando Diniz,
Themístocles Sampaio, Max Rosenmann, Nelson
Pellegrino, Celso Russomanno, Jair Bolsonaro, Luiz
Fernando, Roberto Balestra, Fernando Gonçalves,
Pompeo de Mattos, Gonzaga Patriota e Bispo
Wanderval. A Deputada Rita Camata. compareceu à
reunião como não membro. Abertura: O Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, informando,
tratar-se de Audiência Pública sugerida pelo
Deputado Inaldo Leitão, Relator da Proposta de
Emenda à Constituiçao nE 171/93, e das Propostas
de Emenda à Constituição nEs 37/95,301/96,91/95,
386/96 e 426/96, apensadas, que versam sobre a

PORTARIA NR 63199

O Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados, de acordo com o art. 259 do Regimento

PORTARIAS

PORTARIA NR 62199

O Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados, de acordo com o art. 259 do Regimento
Interno, combinado com o inciso 11 do art. 1º do Ato
da Mesa n.2 205, de 1990, resolve:

Renovar o credenciamento do senhor
CARLOS FERNANDES como Representante da
Associação Brasileira de Anistiados Políticos/ABAP.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro
Secretário.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 1.2,
item I, alrnea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 38 da Lei n2 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve designar VALFREDO
VIEGAS DO VALLE, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nº
2620, 1.2 substituto do Chefe da Seção de
Administração de Refeitórios, FC-05, na
Coordenação de Administrção de Edifícios, do
Departamento de Administração, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 28 de outubro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

designar MÁRCIO MILAGRE GUIMARÃES, ocupante de Interno, combinado com o inciso 11 do art. 1º do Ato
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - da Mesa nº 205, de 1990, resolve:
atnbuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto rj! 4128,22 Renovar o credenciamento do Senhor
substituto do Chefe de Gabinete, Fe-oB, no Gabinete do MIGUEL ABRÃO NETO como representante da
Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, do Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus Estabelecimentos de Educação e Cultura/CNTEEC.
impedimentos eventuais, a partir de 3 de novembro do Câmara dos Deputados, 10 de novembro de
corrente ano. 1999. _ Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro

Câmara dos Deputados, 10 de novembro de Secretário.
1999. - Michel Temer, Presidente.
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redução da maioridade penal de dezoito para
dezesseis anos. Em seguida, o Senhor Presidente
registrou a presença dos palestrantes convidados,
Dr4 Elizabeth Sussekind, Secretária Nacional de
Justiça e representante do Ministo da Justiça; Dr.
Miguel Reale Júnior, Coordenador da Comissão para
Formulação de Diagnóstico do Sistema penal
Brasileiro; Dr4 Arabela Rota, representando o Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF; Dr.
Antônio Nabor Areias Bulhões, Conselhoeiro do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
- OAB, representando o Presidente da OAB;
Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretário da Justiça e
Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais; Dr.
Alyrio Cavalieri, Desembargador da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro; Deputado Emerson Kapaz,
representando a Fundação, ABRINQ pelos Direitos
da Criança; e o Dr. Alceni Guerra, Prefeito da Cidade
de Pato Branco, Paraná. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Inaldo
Leitão que, após discorrer sobre os motivos que
ensejaram a Audiência Pública, procedeu à leitura do
parecer apresentado à Proposta de Emenda à
Constituição nE 171/93. O Senhor Presidente
esclareceu que, embora o Relator houvesse proferido
parecer pela admissibilidade da aludida proposta, a
convicção do Deputado Inaldo Leitão poderia vir a ser
modificada após o debate. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Dr. Miguel Reale
Júnior, que afirmou, em razão do clima emocional que
circundava o assunto, ser necessário desmitificar a
idéia de que havia uma avalanche de atos
infracionais praticados por menores no País; que
estatísticas demonstram que os índices de
homicídios e latrocínios praticados por menores de
idade era muito baixo; e que as medidas
estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, não eram cumpridas, que,
embora houvesse grande clamor público,'carente de
respostas imediatas em face da criminalidade
emergente, a simples promulgação de legislação não
seria suficiente para modiificar-se a dura realidade;
que a desorganização social era a grande causa da
criminalidade no meio adolescente; que o vazio de
autoridade levava as periferias dos grandes centros
urbanos à completa anomia; e que a solução estaria
na formulação de políticas públicas e sociais. O
Deputado Geovan Freitas assumiu a Presidência
nesse momento. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra à Drª Arabela Rota, que elogiou a
inciativa da Comissão em promover uma discussão
democrática sobre o tema e afirmou que o Unicef era

contrário a qualquer alteração da idade mínima para
responsabilização penal; que a não-aplicação plena
de medidas sócio-educativas devia-se, em grande
parte, à impossibilidade de cumprimento das
sentenças judiciais; que a implementação eficaz da
liberdade assistida e da prestação de serviços à
comunidade, estabelecidas pelo .ECA, era
responsabilidade dos municípios; que havia um
verdadeiro vazio em relação às políticas públicas no
País; que era preciso deslocar o foco da discussão e
promover o amplo conhecimento da lei, não a sua
alteração; e que a sociedade, por meio de seus
representantes, deveria criar mecanismos
adequados para a fiscalização e implementação da
legislação em vigor. O Deputado José Carlos Aleluia
reassumiu a Presidência nesse momento. A
Deputada Nair Xavier Lobo solicitou ao Senhor
Presidente uma cópia da relação de palestrantes
presentes à reunião e a publicação antecipada do
posicionamento de cada um em relação à matéria,
sob a alegação de que tal publicidade asseguraria ao
debate o princípio do contraditório. O Deputado José
Antônio manifestou-se contrariamente à solicitação
da Deputada Nair Xavier Lobo. A Deputada Nair Xa
vier Lobo informou, ainda, que o Dr. Nelson Remy
Gillett viu-se impossibilitado de comparecer à
Audiência Pública, em razão de não ter sido
informado em tempo hábil sobre a disponibilidade de
passagem aérea para o traslado deste a Brasília. O
Senhor Presidente comprometeu-se a abrir
oportunidade ao Dr. Nelson Remy Gillett, para
audiência deste em posterior reunião ordinária. O
Deputado Geovan Freitas assumiu a Presidência da
Comissão nesse momento. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Dr. Alyrio
Cavalieri, que afirmou ser o aperfeiçoamento do ECA
a resposta devida à sociedade brasileira e que a
prevalência da sócio-educação sobre a penalização
pura e simples oferecia a almejada segurança à
sociedade, proteção dos menores, e apagaria a
enganosa impressão de impunidade. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra à Dra. EJiza
beth Sussekind, que afirmou haver a discussão do
tema sido feita sempre de forma leviana, muitas
vezes irresponsável e partidária; que a recuperação
de menores pouco evoluíra, pois os antes
custodiados encontravam-se atualmente reclusos em
presídios; que havia uma verdadeira sedução pela
simplificação da solução do problema; que a simples
alteração da legislação não teria outra conseqüência
senão a discussão do tema nos mesmos terr '.'" ,)
trinta anos; e que a solução estaria em : _' ~r''1
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públicas e sociais e na participação ativa e
responsável da sociedade. O Deputado José Roberto
Batochio assumiu a Presidência nesse momento. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Dr. Antônio Nabor Bulhões, que informou a posição
pública da OAB pela inconveniência e inoportunidade
da proposta em comento, em razão de a instituição
acreditar que a resolução da problemática da
criminalidade não nasceria do agravamento de
penas, da criação de novos crimes ou da redução da
idade penal, pois caso as proposições apresentadas
pudessem ser acolhidas, a situação carcerária do
País, já caótica, entraria em colapso. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Estadual Luiz Tadeu Leite, que afirmou ter sido
estabelecido os dezoito anos como idade penal em
cinqüenta e cinco por cento dos países de Primeiro
Mundo; que o Poder Executivo, na esfera federal,
estadual e municipal, era o grande responsável pela
inaplicabilidade eficaz do ECA; que era necesária a
imposição de um limite de idade penal consentâneo
com a realidade; e que o ECA carecia de atualização.
O Deputado Luiz Tadeu Leite encerrou
manifestando-se contrariamente à redução da
maioridade penal e solicitando ao Deputado Inaldo
Leitão que reformulasse o seu parecer. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dr.
Alceni Guerra, que manifestou-se contrariamente à
redução da maioridade penal e afirmou que não
concordava com a implementação de ivestimentos na
construção de escolas correcionais para
adolescentes, por entender seram elas
discriminatórias; que os adolescentes
recuperavam-se mais rapidamente e melhor quando
não eram marginalizados e conviviam em sociedade;
e sugeriu o agravamento das penas dos
responsáveis por menores infratores. Em seguida o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Emerson Kapaz, que afirmou acreditar ter a realidade
sido distorcida durante a discussão e que não
acreditava que a redução da maoridade penal iria
resolver o problema. A Deputada Nair Xavir Lobo
afirmou que, caso houvesse entendimento de que
a redução da maioridade penal era cláusula pétrea
da Constituição Federal, a Comissão estaria
cerceando o direito de justiça de muitas famílias
vítimas de crimes hediondos cometidos por
menores de idade e impedindo o debate da
matéria no Plenário da Casa. A Deputada Nair Xa
vier Lobo afirmou, ainda, considerar prejudicada a
Audiência Pública, em razão de não terem sido
ouvidos palestrantes que apresentassem

entendimento favorável à aprovação da
Proposição em comento, e manifestou-se em favor
da admissibilidade da aludida proposição, de
forma que o mérito desta chegasse a ser discutido
no plenário da Casa. O Deputado José Antônio
afirmou que não se deixava impressionar com
pesquisas de opinião; que a Constituição Federal
havia sido emendada em larga escala, fato com o
qual não concordava, por entender que a Magna
Carta deveria ser permanente; e que votaria pela
inadmissibilidade da Proposição. O Deputado
Fernando Coruja afirmou que o sistema penal
estava em crise; que a Comissão manifestava
grande preocupação em tipificar crimes; que a
Proposta em comento feria cláusula pétrea; e que
a solução seria a ressocialização do menor. O
Deputado Luiz Tadeu Leite afirmou o
entendimento de que a maioridade era cláusula
pétrea; que deveria ser promovido amplo debate
sobre a definição de "cláusula pétrea"; e que o
Estado deveria aparelhar-se de forma a conceder
aos menores infratores as condições mínimas de
recuperação estabelecidas no ECA. O Deputado
Jair Bolsonaro afirmou serem frágeis os
argumentos dos debatedores e que a opinião
pública deveria ser respeitada. O Dr. Miguel Reale
Júnior descorreu sobre seu entendimento de que
não havia direito pétreo na imputabilidade do
menor. A Deputada Nair Xavier Lobo sugeriu a
realização de uma nova Audiência Pública, para a
qual oferecia-se como participante e
contribuidora. O Senhor Presidente afirmou que o
Deputado José Carlos Aleluia já havia-se
manifestado favoravelmente à audiência de outros
expositores do asunto em discussão, de forma a
promover o amplo debate da matéria.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a reunião às quatorze
horas e quarenta e cinco minutos, convocando
reunião extraordinária para as quinze horas da
mesma data. E, para constar, eu, Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei a
presente Ata, que depois de aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada
à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado José Carlos Aleluia,
Presid~nte.

Ata da 11 Reunião Extraordinária, realizada
em 10 de novembro de 1999
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Ao décimo dia do mês de novembro de mil nove
centos e noventa e nove, às quinze horas e trinta e sete
minutos, no Plenário nº 1 do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, reuniu-se extraordinariamente a Comissão
de Constitição e Justiça e de Redação, sob a Presi
dência do Senhor Deputado José Carlos Aleluia, es
tando presentes os Senhores Membros Titulares, De
putados Geovan Freitas, Inaldo Leitão, José Roberto
Batochio, Vice-Presidentes; André Benassi, Antônio
Carlos Biscaia, Antônio Carlos Konder Reis, Ary
Kara, Augusto Farias, Caio Riela, Ciro Nogueira, Dar
ci Coelho, Edmar Moreira, Fernando Coruja, Freire
Júnior, Geraldo Magela, Gerson Peres, lédio Rosa,
Jaime Martins, José Antônio, José Dirceu, José índio,
Júlio Delgado, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Luiz
Antônio Fleury, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Men
des Ribeiro Filho, Moreira Ferreira, Mussa Demes,
Nelson Otoch, Ney Lopes, Osmar Serráglio, Paulo
Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roland
Lavigne, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Ro
cha, Waldir Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e
os Senhores Membros Suplentes, Deputados Antô
nio do Valle, Átila Lins, Bonifácio de Andrada, Celso
Russomanno, Cláudio Cajado, Dr. Rosinha, Eduardo
Paes, Fernando Gonçalves, Jair Bolsonaro, Jairo
Carneiro, João Leão, José Ronaldo, Luís Barbosa,
Luiz Fernando, Maluly Netto, Max Rosenmann, Nel
son Marquezelli, Paes Landim, Pedro Irujo, Pompeo
de Mattos, Raimundo Santos, Roberto Balestra,
Themístocles Sampaio, Vadão Gomes e Vic Pires
Franco. Deixaram de registrar suas presenças os Se
nhores Membros Titulares, Deputados Bispo Rodri
gues, Ibrahim Abi-Ackel, Luciano Bivar, Moroni Tor
gan, Nair Xavier Lobo e Robson Tuma. O Deputado
Arnaldo Faria de Sá compareceu à reunião como
não membro. Abertura: Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Ordem do Dia: 1) Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 136/99 - do Poder Executivo (MSC n2

1.542/99) - que "dispõe sobre a contribuição para
manutenção de regime de previdência dos servidores
públicos, dos militares da União e dos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios". Rela
tor: Deputado Inaldo Leitão. Parecer: pela admissibili
dade. Foi concedida vista conjunta aos Deputados
Fernando Coruja, Geovan Freitas, Geraldo Magela,
Luiz Antônio Fleury, José Antônio, Sérgio Miranda e
Mendes Ribeiro Filho ao terceiro dia do mês em cur
so. Os Deputados Geraldo Magela, José Dirceu,
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Antô
nio Carlos Biscaia, Dr. Rosinha, Fernando Coruja,
Luiz Antônio Fleury, Antônio Carlos Konder Reis,

Ney Lopes e Ségio Miranda apresentaram votos
em separado. O Deputado Inaldo Leitão reformu
lou seu parecer. O Senhor Presidente imformou
que, conforme acordo firmado entre as Lideran
ças do Governo e da Oposição, em reunião reali
zada no dia nove do mês em curso, seriam lidos
os votos em separado dos. Deputados Fernando
Coruja e Luiz Antônio Fleury, no prazo de dez mi
nutos, individualmente, e, em seguida, seria con
cedida a palavra a oito oradores, quatro favorá
veis e quatro contrários, para que, no prazo refe
rido, discutissem a matéria. Os Deputados Fer
nando Coruja e Luiz Antônio Fleury procederam
à leitura dos respectivos votos em separado. O
Deputado José Antônio manifestou-se favoravel
mente aos votos em separado lidos, discordan
do, contudo, do substitutivo apresentado pelo
Deputado Luiz Antônio Fleury, por referir-se ao
mérito, não sendo este de competência da Co
missão. O Deputado Ney Lopes sugeriu ao Re
lator a elaboração de emenda que garantisse a
irretroatividade da cobrança da contribuição
dos inativos, de forma a resguardar-se o direito
adquirido. O Deputado Vicente Arruda afirmou
que, em conformidade com os arts. 195 e 196 da
Lei Maior, a contribuição discutida tinha caráter
social, não caracterizando, assim, redução de
vencimentos, e, por esta razão, ensejava paga
mento por parte de todos. O Deputado Inaldo Lei
tão asseverou que a proposta em comento, embora
impusesse novo regime aos inativos, não retirava o
direito adquirido destes. O Relator acrescentou, ain
da, que não se opunha ao art. 3º da Emenda Constitu
cional nQ 20. O Deputado Antônio Carlos Biscaia afir
mou que a aprovação da Proposta discutida geraria
precedentes contra o direito adquirido, o que traria
conseqüências graves ao cumprimento dos limites da
lei. O Deputado Ricardo Fiúza, asseverou que o jul
gamento da admissibilidade, e não do mérito, era
competência desta Comissão, razão pela qual votaria
favoravelmente ao parecer do Relator. O Deputado
José Roberto Batochio enfatizou que o poder consti
tuinte originário sobrepunha-se ao derivado e, como
o direito adquirido havia sido estabelecido por aque
le, não poderia ser modificado por meio de emenda
à Constituição. Em razão do início da Ordem do Dia
no plenário da Casa, o Senhor Presidente suspendeu
a reunião às dezoito horas e quarenta e cinco minu
tos. Às vinte horas e quarenta minutos, o Senhor
Presidente reiniciou a reunião, encerrando-a logo
em seguida. Encerramento: Nada mai8 havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às
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vinte horas e quarenta minutos, convocando outra
para a próxima quinta-feira às dez horas. E, para cons
tar, eu, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secre
tário, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Ata da 2211 Reunião Ordinária, realizada em
10 de novembro de 1999

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia dez
de novembro de mil novecentos e noventa e nove, no
Plenário nº 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se ordinariamente a Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle sob a Presidência do Se
nhor Deputado Delfim Netto, Presidente, estando pre
sentes os Senhores Membros Titulares, Deputados
Márcio Reinaldo Moreira _ 1º Vice-Presidente _, GiI
mar Machado, João Leão, João Magalhães, João Pa
ulo, Max Mauro, João Coser, Valdemar Costa Neto,
João Colaço, Rommel Feijó, Serafim Venzon, Osval
do Reis, Fernando Diniz, os Senhores Membros Su
plentes Antônio Carlos Biscaia, Fernando Zuppo,
José Carlos Coutinho, Lael Varella, Mário Negromon
te, Nelson Meurer, Regis Cavalcante, Ursicino Quei
roz e como não membros Arlindo Chinaglia _ PT/SP,
Geraldo Magela _ PT/DF e Agnelo Queiroz _
PCdoB/DF. Deixaram de registrar a sua presença os
Deputados Affonso Camargo, Ayrton Xerez, Eliseu
Moura, Elton Rohnelt, Jairo Azi, João Almeida, Luiz
Fernando, Rubens Furlan e Simão Sessim. Abertura:
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos e submeteu à aprecia
ção a Ata da 21 ª Reunião Ordinária, de vinte e sete de
outubro deste ano, propondo que fosse dispensada a
sua leitura por ter sido distribuída previamente aos
Senhores Parlamentares. Não houve discussão. Em
votação, a Ata foi aprovada. Expediente: O Senhor
Presidente informou aos membros da Comissão que
foram procedidas a Décima Distribuição e a Terceira
Redistribuição. Ordem do Dia: O Senhor Presidente,
ao iniciar a apreciação da Pauta nº 29/99, concedeu a
palavra ao Deputado João Paulo, autor dos Requeri
mentos nºs 68 e 69, constante da pauta, para uma
Questão de Ordem. O Deputado João Paulo propôs a
apreciação conjunta dos Requerimentos de nºs
66/99,67/99 e 69/99, por terem o mesmo objetivo. A
proposta foi colocada para o Plenário pelo Senhor
Presidente sendo aceita. O Senhor Presidente colo
cou à apreciação do plenário os itens: nº 1) Requeri
mento nº 66/99 - do Sr. Geraldo Magela, que requer à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle "seja
convocado o Sr. Ministro dos Transportes, a fim de
prestar esclarecimentos sobre a liberação de paga-

mento de precatórios do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER". 2) Requerimento nº
67/99 - do Sr. Agnelo Queiroz, que requer à Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle "a realiza
ção de audiência pública para a qual seja convidado o
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Sr.
Eliseu Lemos Padilha, para prestar esclarecimentos a
respeito dos pagamentos de sentenças judiciais por
parte do DNER"; e 4) Requerimento nº 69/99 - dos
Srs. Arlindo Chinaglia Júnior e João Paulo Cunha,
que requerem à Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle "seja convocado o Excelentíssimo Senhor
Ministro dos Transporte, Sr. Eliseu Lemos Padilha e
convidadas as seguintes autoridades, Srs. Genésio
Bernardino, Presidente do DNEER, Gilson Zerwes de
Moura, Diretor Financeiro do DNER e Pedro Eloi Soa
res, Procurador-Geral, a fim de prestarem esclareci
mentos sobre as denúncias de irregularidades no pa
gamento de precatórios, no âmbito do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER". O Se
nhor Presidente passou a palavra aos autores dos re
querimentos para o encaminhamento, respectiva
mente, os Deputados Geraldo Magela, Agnelo Quei
roz, Arlindo Chinaglia e João Paulo, os dois últimos
autores do Requerimento nº 69/99. Em votação, os
requerimentos foram aprovados, na forma de convite
ao Senhor Ministro para reunião com a Comissão de
Viação e Transportes". O Presidente informou que as
autoridades mencionadas no Requerimento nº 69/99,
poderiam comparecer à Comissão em outra oportuni
dade, caso os Senhores Parlamentares assim deci
dissem, após a reunião com o Senhor Ministro. O Se
nhor Presidente submeteu à apreciação do Plenário o
item 3) Requerimento nº 68/99 - do Sr. João Paulo
Cunha, que requer à Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Controle "seja criada, no âmbito desta Co
missão Permanente, Subcomissão Especial para
acompanhar as denúncias de irregularidades no pa
gamento de precatórios, no âmbito do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER". O Se
nhor Presidente passou a palavra ao Deputado João
Paulo para o encaminhamento da proposição. O De
putado João Paulo solicitou a retirada de pauta do re
querimento por duas sessões. O Senhor Presidente
atendeu ao pedido. O Senhor Presidente passou à
apreciação do item 5) Requerimento nº 70/99 - do Sr.
Arlindo Chinaglia, que requer à Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle "a convocação do Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda, assim como o convite
ao Sr. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES, a comparece
rem a esta Comissão para apresentarem as conclu
sões da análise econômico-financeira da operação
de financiamento aos vencedores do leilão de privati
zação da Companhia de Geração de Energia Elétrica
Tietê". O Senhor Presidente passou a palavra ao De
putado Arlindo Chinaglia que fez o encaminhamento
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da proposição solicitando aos membros da Comissão
a aprovação do mesmo. O Senhor Presidente colo
cou em votação, o requerimento foi aprovado na for
ma de convite, extensivo ao Senhor Presidente do
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES. O Senhor Presidente passou à apreciação
do item 6) Proposta de Fiscalização e Controle n!!
12/99 - do Sr. Miro Teixeira, que "propõe que a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle solicite
ao Tribunal de Contas da União, a realização de ins
peção, no Banco do Brasil S.A., sobre a contratação
de diversos serviços mediante dispensas de licita
ções, com preços acima do mercado, bem como ou
tras ocorrências". O Senhor Presidente passou a pa
lavra ao Relator Deputado Max Mauro que solicitou
ao Senhor Presidente o adiamento da discussão por
uma sessão. O Senhor Presidente atendeu à solici
tação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
às onze horas e doze minutos, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos, antes marcando reunião para
o próximo dia dezessete de novembro, às 10h, no
Plenário 11, com a Comissão de Viação e Transpor
te, com a presença do Senhor Eliseu Lemos Padilha,
Ministro da Pasta dos Transportes. E, para constar,
eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro - Secretária, la
vrei a presente Ata, que lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado
Delfim Netto, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nll 627-A,
DE 1998, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" APENSADA: 482/97 

(MUNI.cípIOS)

Ata da 11- Reunião, realizada em 10 de no
vembro de 1999

Aos dez dias do mês de novembro de mil nove
centos e noventa e nove, às quinze horas e vinte e
cinco minutos, no Plenário número quinze, do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinaria
mente, a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda Constitucional n!! 627-A,
de 1998, que "Altera os artigos 29 e 212 da Constitui
ção Federal" apensada PEC nSl 482/97 - (Municípios).
Presentes os Deputados Alberto Goldman, Almeida
de Jesus, Celso Giglio, Confúcio Moura, Domiciano
Cabral, Geraldo Simões, Jovair Arantes, Maria do
Carmo Lara, Norberto Teixeira, Paulo Feijó, Pedro Bit
tencourt, Ronaldo Cezar Coelho, Teima de Souza e
Themístocles Sampaio, Titulares; Aloízio Santos, Fre
ire Júnior, José Carlos Elias, Luiz Carlos Hauly e Ro
berto Argenta, Suplentes. Deixaram de compareçer
os Srs. Deputados Affonso Camargo, Airton Dipp, Ati
la Lins, Cunha Bueno, Eliseu Moura, Hermes Parcia-

nello, José Janene, Luiz Sérgio, Nicias Ribeiro, Olavo
Calheiros, Pedro Eugênio, Raimundo Santos, Rober
to Pessoa, Roberto Rocha e Vilmar Rocha. Ata 
Abertos os trabalhos, o Sr. Deputado Themístocles
Sampaio, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, colocou em apreciação a Ata da Décima
Reunião, cuja leitura foi dispensada, por solicitação
do Deputado Norberto Teixeira, tendo em vista que
cópias foram previamente distribuídas aos Senhores
Membros da Comissão. Em discussão e votação, a
Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA - Elaboração da
redação para o segundo turno de discussão da Pro
posta de Emenda à Constituição 627-A, de 1998. O
Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, Relator, que fez referência à
redação final da proposta e solicitou a dispensa da lei
tura, haja vista a distribuição de cópias a todos os
membros. Após franquear a palavra para discussão
e, na ausência de oradores, o Sr. Presidente passou
à votação da redação para o segundo turno de dis
cussão, que foi aprovada por unanimidade. O Senhor
Presidente, colocou em apreciação a Ata da presen
te reunião, cuja leitura foi dispensada por solicitação
do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho. Em vota
ção, a Ata foi aprovada. Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente encerrou a reunião e os trabalhos
da Comissão Especial, às quinze horas e trinta minu
tos. E, para constar, eu, Edla Calheiros Bispo, Se
cretária, lavrei a presente Ata que será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados, juntamente com as notas
taquigráficas desta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Themístocles
Sampaio) - Declaro abertos os trabalhos desta Co
missão Especial, destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nSl 627-A, de 1998,
que altera os arts. 29 e 212 da Constituição Federal,
tendo como apensada a PEC nSI 422/97, que versa
sobre a despesa com o funcionamento do Poder Le
gislativo Municipal.

Ata. Tendo em vista a distribuição de cópias da
Ata da Décima Reunião a todos os membros
presentes, indago sobre a necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, gostaria de requerer a dispensa de leitura
da ata, uma vez que foi distribuída cópia a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Themístocles
Sampaio) - Está dispensada a leitura da ata.

Ordem do Dia.
A presente reunião destina-se à elaboração da

redação para o segundo turno.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ronaldo

Cezar Coelho, Relator da matéria.
O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR

COELHO - Sr. Presidente, Srs. Membros da Comis
SÊlO, a redação para o segundo turno de discussã.o da
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Proposta de Emenda à Constituição nº 627, de 1998, é
. exatamente igual àquela que foi a plenário na última
semana e obteve expressiva aprovação, 360 votos a
favor e quatro contra.

Sendo a redação exatamente igual, peço ao Sr.
Presidente e ao Plenário a dispensa de leitura do
texto sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Themístocles
Sampaio) - O prazo para cada parlamentar discutir a
matéria é de até quinze minutos, para os membros da
Comissão.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não há oradores para discutir.
Em votação a redação para o segundo turno de

discussão.
Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam

como estão. (Pausa.)
Declaro o resultado: está aprovada a matéria.
Passamos, agora, para a segunda discussão. É

necessário que os Deputados apreciem a ata da se
gunda discussão. Devemos verificar se será dispen
sada a leitura da ata que será feita.

O SR. DEPUTADO RONALDO CEZAR
COELHO - Sr. Presidente, estou solicitando a dispen
sa da leitura da ata da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Themístocles
Sampaio) - Vamos então encerrar os trabalhos,
agradecendo aos Srs. Deputados a colaboração que
deram a esta votação desta Comissão Especial.

Está aprovada a matéria.
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 85-A, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA O ART. 76 NO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (FEF).

Ata da 5ª Reunião, realizada em 10 de novem
bro de 1999.

Aos dez dias do mês de novembro de mil nove
centos e noventa e nove, às quatorze horas e cinqüen
ta e cinco minutos, no plenário onze, do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente,
sob a Presidência do Deputado Rubem Medina, a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Propos
ta de Emenda à Constituição nº 85-A, de 1999, do Po
der Executivo, que "acrescenta o art. 76 no Ato das
Disposicões Constitucionais Transitórias". Presentes
os Deputados Anivaldo Vale, Arlindo Chinaglia, Basílio
Villani, Dr. Rosinha, Eujácio Simões, Iberê Ferreira,
.!r:-::<é r,r'''"'?r, .João Henrique, José Borba, José Militão,
;:1; tanclirn, Fíubem [Vledina e Sérgio Miranda, ti
l:Uii"n3'l:: C;,~180 .Jacob e Simão Sessim, suplentes. Dei-

xaram de compareceram os Deputados Alexandre
Santos, Fernando Diniz, Fernando Gonçalves, Her
culano Anchinetti, Jaime Fernandes, João Colaço,
José Thomaz Nonô, Leur Lomanto, Luiz Fernando,
Moreira Ferreira, Padre Roque, Paulo Magalhães,
Pompeo de Mattos, Roberto Brant, Rubens Bueno,
Salatiel Carvalho, Silvio Torres e Veda Crusius. ATA
- Dispensada a leitura das Ata da terceira e quarta re
uniões foram colocadas em votação e aprovadas.
Ordem do Dia - Audiência Pública com o Dr. Paulo
Machado, Secretário Executivo Adjunto do Ministério
do Trabalho e Emprego; Dr. Manoel de Souza Lima
Neto, Subsecretário de Planejamento Orçamento e
Administração, ambos representando o Sr. Ministro
de Estado do Trabalho e Emprego, Dr. Francisco
Osvaldo Dornelles; e o Dr. Barjas Negri, Secretário
Executivo do Ministério da Saúde, representando o
Sr. Ministro da Saúde, Dr. José Serra. Dando prosse
guimento aos trabalhos, o Sr. Presidente informou so
bre as normas regimentais que regulam as audiênci
as públicas e, a seguir, concedeu a palavra aos Srs.
Paulo Machado, Barjas Negri e Manoel de Souza
Lima Neto. Interpelaram os expositores os Deputados
Pinheiro Landim, Arlindo Chinaglia, Sérgio Machado
e João Coser. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre
sidente encerrou a reunião às dezesseis horas e
quinze minutos, antes convocando os membros para
a reunião do dia onze de novembro, quinta-feira, às
nove horas e trinta minutos, para apreciação do pare
cer do Relator, Deputado Pinheiro Landim. E, para
constar, eu, Heloisa Pedrosa Diniz, Secretária Substitu
ta, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada
será assinada pelo Sr. Presidente e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados, junta
mente com as notas taquigráficas da Reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Me
dina) - Declaro abertos os trabalhos da Comissão Es
pecial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 85-A, de 1999, do Poder
Executivo, que acrescenta o art. 76 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Tendo em vista a distribuição antecipada de
cópia da ata da 4ª reunião a todos os membros
presentes, indago a necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO PINHEIRO LANDIM - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Em função do conhecimento prévio da ata da reu
nião anterior, solicito a V. Exll a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medi
na) .::: Dis;}:/n"'êl.da a k"itu'.::·::,lc,,>:; a ata em discus
são. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a
em votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)

Aprovada.
A presente reunião destina-se à realização de au

diência pública com os Srs. Paulo Machado, Secretário
Executivo Adjunto do Ministério do Trabalho e Emprego,
e Manoel de Souza Lima Neto, Subsecretário de Plane
jamento, Orçamento e Gestão, ambos representando
Ministro do Trabalho e Emprego, Dr. Francisco Oswaldo
Neves Dornelles; e o Dr. Ba~as Negri, Secretário Execu
tivo do Ministério da Saúde, representando o Ministro
da Saúde, Dr. José Serra. Agradeço aos representantes
dos dois Ministérios a presença e os convido a fazer
parte da Mesa. (Pausa.)

Os Srs. Expositores disporão de vinte minutos
para suas exposições, não podendo ser aparteados.

Encerradas as exposições, os Srs. Deputados
interessados em fazer interpelações deverão fazê-lo
estritamente sobre o assunto da exposição, pelo
prazo de, no máximo, cinco minutos, tendo os
expositores igual tempo para resposta.

Aos Deputados são facultadas a réplica e a
tréplica pelo prazo de três minutos.

Antes de passar a palavra aos Srs. Expositores,
esclareço que esta reunião está sendo gravada para
posterior transcrição. Solicito a todos que falem ao
microfone, para efeito de identificação junto à
Taquigrafia.

Os Srs. Deputados que desejarem participar do
debate deverão inscrever-se junto à Secretaria da
Mesa. -

Em primeiro lugar, passo a palavra ao Dr. Paulo
Machado, para sua exposição inicial. Sucessivamente
concederei a palavra aos outros convidados presentes.

O SR. PAULO MACHADO - Sr. Presidente, De
putado Rubem Medina, Srs. Parlamentares, o Minis
tério do Trabalho examinou com bastante detalhe
esta matéria, e a nossa posição é no sentido de con
cordar com a proposta de emenda constitucional que
acrescenta o art. 76 no Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, tendo em vista que a mesma
possibilitará uma melhor execução orçamentária e fi
nanceira, promoverá uma melhor realocação de re
cursos para custeio das despesas com programas de
sustentação social e, principalmente, garantirá o pro
grama de estabilização fiscal, que é uma das metas
do Governo Federal.

Eu gostaria, no entanto, de apresentar algumas
informações a respeito da proposta em discussão,
principalmente no que se refere à possível redução
que haverá na arrecadação e à alocação dos

recursos do PIS/Pasep, em função dos programas
estabelecidos pela Constituição Federal.

No que se refere às contribuições advindas do
PIS/Pasep, que é a fonte de custeio dos programas,
hoje temos uma alocação de recursos da ordem de 5,2
bilhões de reais, já retirados os 20% que compõem o
FEF. Além disso, da receita líquida do PIS/Pasep, que
hoje está em torno de 5,2 bilhões, 40% vão para o
BNDES, para aplicação em programas de desenvolvi
mento social, com retorno ao FAT, e 60% estão consig
nados pela Constituição para o pagamento do segu
ro-desemprego e do abano anual do PIS/Pasep.

Muito bem. Desses 5,2 bilhões, gostaríamos de
observar que a parcela que cabe ao BNDES seria da
ordem de 2,1 bilhões de reais; para o segu
ro-desemprego, teríamos algo em torno de 4 bilhões;
e, para o custeio do abono, cerca de 500 milhões de
reais/ano.

Isto posto de forma contábil, poderíamos chegar a
um déficit que hoje estaria em torno de 1,5 milhão. Isso
quer dizer que, com a receita apenas do PIS/Pasep,
hoje não teríamos condições de arcar com os progra
mas estabelecidos pela Constituição. Acontece que o
FAT conseguiu constituir um patrimônio, a partir de
1990, e esse patrimônio, junto com os recursos r
dos das instituições federais, que são os age! 'L0S qut.:
atuam com os programas do Ministério de rabalho,
possibilita não só que cubramos esse déficit, filas tam
bém que o Ministério do Trabalho administre outros pro
gramas, como o de qualificação profission e o de ge
ração de emprego e renda.

O que eu gostaria de enfatizar é que, com essa
redução prevista pela PEC, embora Goncordemos com
ela, teremos de redimensionar nossas despesas, até
mesmo realocando ações. De qualquer forma - quero
deixar bem a posição do Ministério -, esse redimensio
namento é possível, em função do bom gerenciamento
do Fundo de 1990 para cá, por intermédio do Codefat,
em função do patrimônio adquirido nesses últimos
anos e, ainda, em função dr ~ retornos dos programas
a cargo dos bancos federai~ . ..jue nos possibilitam um
retorno capaz não só de suprir esse délicit, como tam
bém de promover programas soc.iais do nível do Pro
ger, modalidade urbana e rural, e do programa de
qualificação profissional e também aporte de recur
sos para o Pronaf.

Reafirmo, então, que o Ministério do Trabalho é
favorável à inserção do art. 76 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Eu gostaria de saber se o nosso colega
Secretário de Planejamento do Ministéric, do Trabalho
teria mais alguma informação a dar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Me
dina) - Não precisa acrescentar mais nada?
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oSR. PAULO MACHADO - Não, por enquanto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Me

dina) - Passo a palavra ao Dr. Sarjas Negri.
O SR. BARJAS NEGRI- Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, o Ministério da Saúde, depois de
analisar esta proposta, gostaria de fazer um breve
histórico da importância do FEF para o Ministério.

O Ministério da Saúde tem um orçamento que
gira em torno de 20 bilhões de reais/ano. Nos últimos
anos, esse orçamento tem oscilado entre 18,8 bilhões
e 20 bilhões. Este ano, com a suplementação que
está no Congresso Nacional, nosso orçamento vai
ultrapassar a casa dos 20 bilhões.

Como é composta a fonte do Ministério da
Saúde? A maior parte vem das contribuições sociais.
Nós últimos anos, recentemente, tivemos também o
aporte de recursos adicionais da CPMF. No entanto,
houve muita confusão de interpretação em torno da
CPMF, porque, ao mesmo tempo em que estava
vinculada à saúde, havia o mecanismo do FEF, que
desvinculava 20% dela e passava para o FEF. Isto é,
os recursos vinham para a saúde, mas 20% deles
eram destinados ao FEF.

Desde 1994, quando se criou pela primeira vez
o Fundo Social de Emergência, que é a origem inicial
do FEF, o orçamento do Ministério da Saúde tem
contado com um aporte significativo de recursos do
FEF. Em 1994, tínhamos um terço do financiamento
do orçamento do Ministério vindo do FEF; no ano de
1995, 12%; em 1996, 17%; em 1997, 19%; e, em
1998, 12%. Todo ano o Ministério da Saúde contou
com recursos do FEF.

Por que ele conta com esses recursos? Porque
tem o maior orçamento dos vários Ministérios. O mai
or OCC - Outras Despesas de Custeio e de Capital
- também é do Ministério da Saúde. Se contarmos a
massa de recursos alocados no FEF ao longo dos úl
timos anos, veremos que ela tem variado, em valores
nominais, entre 36 e 40 bilhões de reais. O Ministério
da Saúde absorveu quase 15 bilhões no ano passado
e este ano deve chegar a casa dos 16 bilhões, talvez
um pouco mais. Então, repito, quem absorve a maior
parte dos recursos de OCC é o Ministério da Saúde.

Como a maior parte vai para a saúde, que é uma
área extremamente importante para o Governo, a área
econômica procura financiar os nossos recursos com
as fontes disponíveis. A desvinculação de algumas con
tribuições de outras áreas permite, então, ao Ministério
do Planejamento e Orçamento uma flexibilidade na alo
cação dos recursos para o nosso Ministério. O Ministé
rio da Saúde tem sempre a ganhar com isso, porque
fica mais fácil fechar o seu orçamento.

Há uma contradição na proposta. Por exemplo,
estamos discutindo nesta Casa - já vim discutir o as-

sunto aqui algumas vezes - uma PEC, aprovada em
primeiro turno com quatrocentos votos, que vincula
recursos dos Municípios, dos Estados e do Governo
Federal para a saúde. Não conseguimos fazer uma
vinculação de impostos ou de contribuições para a
área da saúde no Governo Federal porque a equipe
econômica entendia que era muito difícil conseguir
fontes para essa vinculação - se da contribuição soci
al, resolvia-se o problema da saúde, mas descalça
va-se a previdência.

O que acordamos é que, ao longo dos próximos
anos, o Ministério da Saúde terá um orçamento igual
ao deste ano, acrescido de 5% no ano que vem e, nos
outros anos, de acordo com o crescimento nominal do
PIS - o crescimento nominal do PIS garante a infla
ção; é um seguro contra a inflação - mais o eventual
crescimento da economia. Se a inflação for de 6% e o
crescimento do PIS de 4%, o orçamento dos anos se
guintes será acrescido de 10%.

Tendo essa garantia constitucional, não importa
muito de onde vêm os recursos. Uma parcela do
nosso orçamento virá das contribuições sociais, outra
parcela, de impostos, outra, de receitas próprias,
como é o DPVAT, e outra virá do FEF. O FEF permitirá
compor mais facilmente o orçamento do Ministério da
Saúde ao longo dos próximos anos.

A nossa preocupação com a aprovação da nos
sa emenda constitucional não é a fonte. Nós temos a
CPMF, por exemplo, vinculada transitoriamente à saú
de. O nosso orçamento será composto da CPMF, mas,
como vamos ter a garantia constitucional, nos próximos
cinco anos, daquele mínimo, nosso orçamento fica ga
rantido com qualquer fonte de recursos. A área econô
mica assim prefere, e eu concordo. Se há recursos des
vinculados de outra área, fica mais fácil solucionar o
crescimento do orçamento da saúde ao longo dos
próximos anos.

É essa a nossa posição. O Ministério da Saúde
se beneficiou de recursos do FEF ao longo desses
últimos anos, e seguramente agora serão mais
facilmente alocados recursos para fechar o
orçamento do Ministério, que crescerá no ano 2000 e
até o ano 2003.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medina)
- Passo a palavra ao Relator, Deputado Pinheiro Lan
dim, para suas observações sobre as exposições.

O SR. DEPUTADO PINHEIRO LANDIM - Sr.
Presidente, Srs. Representantes dos Ministérios do
Trabalho e da Saúde, S~s e Srs. Deputados, já
tivemos oportunidade de assistir aqui às exposições
dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da
Educação. Hoje estamos ouvindo os Ministérios do
Trabalho e da Saúde. Estamos tendo a possibilidade
de ver esclarecidas dúvidas levantadas por
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Parlamentares da Comissão, a fim de que possamos,
no tempo mais curto possível, apresentar o relatório a
ser apreciado por esta Comissão.

Ontem tivemos a oportunidade de tirar algumas
dúvidas com o Ministro da Educação e esperamos ter
hoje essa mesma oportunidade com os representantes
do Ministério do Trabalho e da Saúde.

Aguardo o debate, Sr. Presidente, para que
possamos concluir o nosso sentimento com relação
ao relatório que deveremos apresentar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Me

dina) - O Deputado Arlindo Chinaglia tem a palavra.
OSR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.

Presidente, Sr. Relator, Srs. Convidados que aqui re
presentam o Ministério do Trabalho e o Ministério da
Saúde, tem sido uma tônica no debate, por parte dos
Ministros ou daqueles que compõem a equipe do Go
verno, que o FEF não reduz as verbas, mas estaria,
digamos assim, liberando a aplicação de 20% das va
riações. Só que essa liberdade de aplicação de 20%
dá ao Executivo o poder de estabelecer ou restabele
cer suas prioridades. Compreendemos isso como
uma ação de Governo e, quanto a esse aspecto, con
cordamos.

A discordância não está no debate com este ou
aquele Ministro ou equipe, é uma conseqOência da cen
tralização de poder, que, por sua vez, centraliza recur
sos e acaba gerando disputa entre os próprios Minis
tros. Aqui tivemos a confirmação disso. O Dr. Ba~as Ne
gri, por exemplo, fez um relato de quanto o Ministério da
Saúde tem conseguido receber do conjunto das suas
fontes e de quanto advém do FEF, 12%, 19%, com algu
ma variação, mas vem recebendo. Não estou dizendo
isso para criar algum tipo de conflito, éapenas uma aná
lise. O Dr. Paulo Machado disse que, na medida em que
há uma redução ou uma expectativa de redução de ver
bas, teremos de fazer aqui uma realocação de recursos
e de ações, o que, salvo melhor juízo, confirma a nossa
avaliação de que gera, não só entre os Ministérios, mas
sobretudo para Estados e Municípios, uma necessida
de que antes não tinham: de ter de correr atrás do di
nheho antes assegurado, principalmente quando se tra
ta daquelas verbas natural ou constitucionalmente já
vinculadas.

Da nossa parte - somos Oposição -, o debate
do FEF não é apenas este, da liberação de um per- .
centual, e, a partir daí, cada Ministro, cada equipe,
cada Município, enfim, na sua competência e com a
força e a habilidade que vier a estabelecer, vai se es
forçando... Não é isso. O quadro é maior e envolve o
ajuste fiscal e um vasto programa de privatizações.
Para se ter uma idéia, em apenas um ano de pagamen-

to de juros das dívidas intema e externa do País, de ju
lho de 1998 ajulho de 1999, foi consumido 80% do arre
cadado com todas as privatizações dos últimos dez
anos. Então fica difícil debater o FEF apenas no âmbito
da letra fria do FEF. Se não me engano, foi o Dr. Ba~as
quem remeteu a análise, corretamente, para 1993,
quando foi estabelecido o Fundo Social de Emergência.
Naquela época, a bancada do PT, junto com outras
bancadas, não posso afirmar quais porque posso estar
desinformado, votou a favor, com certeza, porque esta
beleceram-se algumas verbas para áreas sociais. O
PT acreditou, mas isso não ocorreu.

Disso resulta que, como disse o Dr. Paulo, a quem
cumprimento pelo desenvolvimento do raciocínio - não
que o Or. Ba~as não tenha dito averdade -, estamos re
compensando com dinheiro de bancos federais, por
exemplo. Quero frisar isso e assumo a responsabilida
de, porque, em dado momento, e essa fase ainda não
passou, cogita-se a privatização do Banco do Brasil.
Espero que isso não venha a ocorrer, até porque esta
mos vendo que os bancos federais têm servido para
ações do Governo, o que é exatamente o seu papel.

Faço uma pergunta ao Dr. Paulo. Como parte do
programa de privatizações do Estado de São Paulo, a
CESP foi dividida, e acaba de ser privatizada a Tietê.
O BNDES, que até então vinha financiando a metade
do preço mínimo de todas as privatizações ocorridas,
mesmo tendo anunciado via imprensa que iria financi
ar novamente empresas nacionais, acabou financian
do empresa americana, o que gerou um protesto, um
choramingo do megaempresário Antonio Ermírio de
Moraes, que se identificou com a parte pobre do Bra
sil e disse: "Eles são ricos, nós somos pobres:' Fora o
inusitado de ele falar como pobre - uma p-essoa que
já pegou emprestado dinheiro várias vezes não só do
BNDES -. registrou sua intolerância com relação a
isso.

Bem, a pergunta que faço é a seguinte: na
medida em que 40% do orçamento do Ministério vai
para o BNDES, no programa do FAT, não seria o caso,
na sua opinião, de inverter esse fluxo de
financiamento de algumas privatizações e jogar esse
dinheiro para atividades de geração de emprego, e
não de desemprego?

Aliás, outro dia ouvi - éverdade que eu estava di
rigindo - o Ministro do Trabalho defendendo recursos
para que se fizesse do Rio de Janeiro uma plataforma
para, não entendi bem, mas me parece que para de
senvolvimento, produção, enfim, para geração de em
prego na área de embarcações, de indústria naval.

Eu gostaria de saber, nessa discussão do FEF e
de não voltar o dinheiro que anteriormente estaria
destinado, como o Ministério do Trabalho analisa ess
es outros financiamentos por parte do BNDES?



53876 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

Dr. Barjas Negri, estão em tramitação a reforma
fiscal e a reforma tributária, que, na minha opinião,
não se concretizarão, porque o Governo não parece
interessado nelas. Mas a área de seguridade social
está muito maltratada, até porque está sendo
proposta a extinção de algumas leis, por exemplo a
que institui a Contribuição sobre o Lucro Líquido. Para
aquilo que é vinculação da seguridade, portanto
também da saúde, não há previsão.

O senhor tem razão quando diz que, quando há
vinculação, a fonte pode ser A, B ou C, e o senhor se
referiu àquilo que denominou de confusão à época da
CPMF. A confusão foi que, com a aprovação da CPMF
- vários Deputados a defenderam, ou pelo menos
votaram favoráveis à contribuição -, outras fontes
foram, desvinculadas. Entrou dinheiro da CPMF, mas
deixou de entrar dinheiro de outras fontes.

A análise que o senhor fez foi correta. Essa PEC
que acabou de ser aprovada define uma contribuição
de Municípios, Estados e União - na minha opinião, mu
ito mais de Estados e Municípios - e vincula a evolução
do PIB. Isso gera realmente uma expectativa de aumen
to, mas tenho convicção de que o senhor gostaria que o
Ministério tivesse mais dinheiro do que o que está ga
rantido com essas leis. Então, pergunto: como o senhor
analisa, nessa perspectiva, a reforma tributária?

É claro que o Ministério vem tendo relativo suces
so em buscar os 20% de volta, mas, dependendo do
momento e do tamanho da crise, pode não conseguir.

Encerro dizendo que não estamos questionando
a intenção e a administração dessas verbas, mas, anali
sando o que de resto ocorre no Brasil, vemos que faltâm
verbas para a saúde e, por exemplo, para o Programa
de Geração de Emprego e Renda. Por isso é que nós,
por entenderque essas são áreas rigorosa e literalmen
te vitais, preferiríamos que não houvesse a retirada do
dinheiro que o FEF acaba levando. O dinheiro do FEF, a
exemplo de várias outras fontes, acaba servindo para
pagar juros e para fazer o ajuste fiscal, do que discorda
mos. Achamos que o Brasil deveria buscar, soberana
mente, renegociar as suas dívidas.

O SR. PAULO MACHADO - Deputado, antes de
responder a sua pergunta, eu só gostaria de fazer
menção a duas observações feitas sobre minha fala,
no que se refere à realocação de recursos por parte
do Ministério do Trabalho. Quero deixar bem claro que
ela não passa pelo repasse dos Estados e Municípi
os. Já existe um planejamento para os próximos anos
com base nas informações advindas das comissões'
estaduais e municipais de emprego, que, em sintonia
com as Secretarias de Trabalho, já estab jlecem o cro
nograma de desembolso para o próximo ano. Essa rea-

locação não vai influenciar, de forma nenhuma, no re
passe aos Govemos Municipais, Estaduais e Federal.
Seriam atingidos outros programas administrados pelo
Ministério do Trabalho.

Eu também gostaria de fazer referência à ques
tão dos recursos repassados ao Ministério através
das instituições financeiras federais. Quando eu me
referi ao fato de que o FAT, graças a uma boa adminis
tração, constitui um fundo, a partir de 1990, e que esse
fundo arca com essas despesas e também com os re
tornos dos programas exercidos a cargo das institui
ções federais, eu quis chamar a atenção para a impor
tância dessas instituições, que são responsabilizadas
pelo valor do recurso nelas alocados. Qualquer risco é
arcado por essas instituições. Não há risco para o fundo
ao repassar recursos para o BNDES, o BNB, a Caixa ou
o Banco do Brasil. Ele tem a garantia do retorno do re
curso. Quer dizer, se houver a privatização desses ban
cos, o que teria de haver é um maior cuidado, e para
isso o nosso Presidente, recentemente, lançou o
FUNPROGER, um fundo de aval para arcar até mesmo
com alguma deficiência por parte de tomadores de re
cursos junto a esses bancos federais.

No que se refere a sua pergunta quanto à aloca
ção dos 40% dos recursos do BNDES, eu me restrinjo
às ações do Ministério do Trabalho e pediria a sua
concordância nesse sentido, uma vez que isso teria
de ser opinado pelo Ministério da Indústria e Comér
cio. Nossa preocupação é com o trabalhador, é garan
tir os recursos do trabalhador, que estão sendo geri
dos pelo FAT.

O SR. BARJAS NEGRI - O Deputado Arlindo
Chinaglia perguntou basicamente sobre a reforma
tributária. Nem sei se cabe fazer algum comentário
sobre a reforma tributária, já que ela está ainda em
debate. Mas ao Ministério da Saúde, hoje, interessa a
aprovação da PEC, que é um casamento da PEC do
Deputado Eduardo Jorge com a PEC do Deputado
Mosconi. Foi feito um grande acordo, que nos garante
um horizonte de cinco anos. Com ou sem a reforma
tributária, aquilo nos dá um seguro de proteção, uma
perspectiva para os próximos cinco anos. É isso o que
nos interessa.

Não dá para o Ministério da Saúde saber o que
vai ser aprovado na reforma tributária. A PEC da Saú
de garante algo importante: a vinculação de recursos.
Há um preceito constitucional que veda a possibilida
de de se fazer a vinculação. Essa PEC que está send
o aprovada nos permite isso. No momento seguinte,
quando se aprovar a reforma tributária, nada impede
que o Executivo e o Legislativo elaborem uma lei que
assegure fontes estáveis p~ra a saúde.

O Deputado disse que pode ser extinta a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, podem
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mexer na COFINS ou nas suas alíquotas, pode ou
não permanecer a CPMF. Ou melhor, ele não falou na
CPMF, mas é o que está sendo levantado ao longo da
discussão da reforma tributária.

Bem, com o advento da reforma tributária, haverá
uma massa de recursos à disposição do Governo Fede
ral. Uma parte é partilhada, vai para Estados e Municípi
os, e nisso é possível fazer algum acordo e garantir al
guns recursos para o Ministério da Saúde.

Da forma como negociamos com o Congresso e
com a área econômica, não sou tão pessimista ao
ponto de achar que há uma perspectiva apenas de
aumento de recursos. Quando se garante a variação
nominal do PIB, dá-se uma proteção, um seguro
extremamente importante contra a corrosão da
inflação, coisa que não tivemos ao longo dos últimos
dez, quinze anos. E sempre houve para a educação
- que é tão importante ou mais que a saúde, ambas
de importância incontestável - uma vinculação de
impostos que protege, ao longo do período, as
variações da economia.

O que nós fizemos, além de garantir a inflação
pelo valor nominal do PIB, foi garantir eventuais
ganhos com o aumento do PIB. Como nós estamos
há dois anos com a economia crescendo pouco,
muito próximo de zero, a base do cálculo do PIB para
os próximos anos é baixa, o que nos dá uma
perspectiva de incremento ao longo dos anos 2001 ,
2002 e 2003, independentemente de qualquer
reforma tributária que venha a ser aprovada.

Com relação ao FEF, na perspectiva de quem
está na ponta, executando a política social do
Governo, o fato de haver recursos desvinculados de
várias áreas à disposição, por mais que isso central
ize o poder na área econômica do Governo, como o
senhor sugeriu, garante nosso orçamento, porque há
fonte de recursos. Então, se não se consegue com a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nem uma
boa parcela da COFINS e do IPI, pode-se alocar uma
massa do Fundo de Estabilização - que agora
mudou de nome - para o orçamento do Ministério da
Saúde, que no ano passado foi 19 bilhões, este ano
passará dos 20 bilhões e no ano que vem será supe
rior a 21 bilhões de reais.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Me
dina) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.
Presidente, peço desculpas, mas, como não temos o
poder da ubiqüidade e há três reuniões de Comissão
ocorrendo, terei de ausentar-me.

Dr. Barjas Negri, o senhor confirmou aquilo que
entendemos ser o mecanismo do FEF. Se é verdade,
por exemplo, que pode haver a disposição de recursos
advindos de onde vierem, porque lá está a massa e dali
se estabelece a prioridade, a decisão vai depender da
crise e da opção que se faz, daí a relação com o conjun
to de situações por que passa o País.

Não estamos dependentes só dos humores do
FEF. A crise da Argentina também nos pega, embora
esse seja, evidentemente, outro de debate. Com
referência, por exemplo, à vinculação nominal do PIB,
foi uma luta nossa, que resultou no substitutivo do
Deputado Ursicino Queiroz, cobrir a inflação. Nós
lutamos aqui por essas verbas, mas estamos
interpretando a prorrogação do FEF como um
mecanismo de centralização. A referência a Estados
e Municípios centraliza no âmbito federal.

Eu entendi perfeitamente, Dr. Paulo, que na sua
primeira intervenção o senhor não estava, como fez
questão de frisar, envolvendo Estados e Municípios na
realocação de recursos. De qualquer maneira, agrade
ço. Quando o senhor respondeu com referência ao
BNDES, fez o seu papel. Eu só tive a intenção de trocar
idéias publicamente. Mas nós aprovamos hoje na Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle um convi
te ao Presidente do BNDES e ao Ministro do Desenvol
vimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tápias,
para que nos expliquem qual foi a avaliação financeira
da vantagem dessa operação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Me
dina) - Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Pre
sidente, eu quero também saudar os dois debatedores,
pessoas que têm uma grande intimidade com os núme
ros, e fazer algumas rápidas observações.

A primeira é com relação ao Ministério do
Trabalho e ao FAT. Com o atual FEF, o Governo Fed
eral tinha ganhos líqüidos efetivos - o resto era
apenas desvinculação - em relação a transferências
constitucionais de Estados e Municípios e ao
PIS/PASEP. Os Estados e Municípios tiveram
poderosos advogados, os Governadores, e
conseguiram que nessa nova emenda o novo FEF, a
desvinculação, não incidisse sobre os seus recursos,
que ficaram de fora. O FAT ficou sem padrinho,
porque o Governo poderia, se fez essa concessão
para Estados e Municípios, ter feito também para o
FAT, já que estamos vivendo um processo de crise so
cial reconhecido pelo Governo, pela Oposição, pelo
Senador Antonio Carlos Magalhães, pelo Banco
Mundial, pelo PNUD, por todos.
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A Comissão se dispõe talvez a influenciar o
nobre Relator para que ele assuma o papel de
paladino dos recursos do FAT e tente retirar o FAT
também, porque é onde há ganho líqüido. Se o
problema é o remanejamento de recursos, quebrar a
desvinculação, tudo bem, vamos discutir isso. Mas há
recursos líqüidos que não voltam para os programas
do Ministério.

O fato é que o FAT, com essa desvinculação, foi
beneficiado na forma de cálculo. A forma do cálculo
dos 20% para a educação foi perversa, porque
tiraram as transferências e calcularam os 20% sobre
o total da parte que fica na União. Saíram os 20%
tanto do BNDES como os 20% que ficam no
Ministério do Trabalho.

Chamo a atenção do Sr. Relator para esta
questão. Por que se adotou uma fórmula para o FAT,
para o recurso do PIS/PASEP, e uma diferente para os
recursos do seguro-desemprego, para os 18% da
educação? O cálculo dos 20% não é sobre a parte
que resta para a União, mas sobre o global daqueles
recursos. Acho que isso é importante.

Em relação ao FAT, tenho algumas perguntas a
fazer. Um cálculo feito pela Assessoria mostra que as
perdas do FAT com o Fundo de Estabilização Fiscal
são, a partir de 1996 até agora, de 8 bilhões - não se
considerou a partir de 1993, quando foi aprovado o
Fundo Social de Emergência. A expectativa que
temos é de uma perda líquida do FAT de 1 bilhão 781
milhões para o próximo ano.

As perguntas que quero dirigir a V.Exa. são as
seguintes. V.Exa. se refere aos programas do FAT.
Espanta-me o valor autorizado para o programa do
seguro-desemprego: em 1998, 4 bi!hões 651 milhões;
para 1999, 4 bilhões 322 milhões. E estranho. Na me
dida em que aumenta o desemprego, diminui a verba
para o seguro-desemprego. Em 1998, apesar de te
rem sido autorizados 4 bilhões 651- milhões, foram
aplicados 4 bilhões 199 milhões, valores esses corri
gidos pelo IGP-DI, isto é, não são os valores nomina
is. Então, mesmo em se tratando de valores corrigi
dos, vejo que serão aplicados 4 bilhões e 16 milhões
no ano 2000. Há uma contradição nessa queda dos
valores.

O nobre debatedor diz que os recursos do FAT
não são suficientes para financiar os principais progra
mas, incluídos aí o abono salarial e o segu
ro-desemprego, por isso terá de recorrer a certas reser
vas técnicas, que são não a remuneração do que está
no BNDES, mas justamente a remuneração que está
nas instituições financeiras oficiais.

Faço então três perguntas objetivas. Qual tem
sido o impacto negativo sobre o patrimônio do FAT

aplicado no BNDES da desvinculação do recurso do
PIS/PASEP? E o que poderá ser feito para
compensar essa perda no caso de o FAT necessitar
de recursos adicionais? Qual tem sido o impacto
negativo sobre o programa do seguro-desemprego e
do abono anual, bem como sobre aqueles
relacionados à geração de emprego e renda e
qualificação do trabalhador?

Esta pergunta é importante. Como o Ministério
pretende promover a compensação de perdas na
programação e nas metas plurianuais do PPA
2000/2003?

Mesmo que essa PEC seja aprovada, haverá
desvinculação, que não está calculada. Como será
feita a compensação, caso a PEC seja aprovada? E
como será a desvinculação nos programas do PPA?
A frustração de receitas seria de 4,3 bilhões.

Última pergunta. Seria legítima a desvinculação
de recursos que deveriam pertencer ao patrimônio
dos trabalhadores para promover o ajuste fiscal?

Querido Secretário Barjas Negri, dirijo-me a
V.Exa. lembrando que é sempre um prazer debater
com alguém que é profundo conhecedor das
questões financeiras e orçamentárias.

Sr. Secretário, considero um dos melhores tra
balhos sobre financiamento da saúde um trabalho di
vulgado, se não me engano em março de 1998, por
uma assessoria econômica do Ministério da Saúde. É
um trabalho brilhante, pena que depois a assessoria
encerrou suas atividades, ao que parece. (Risos.) Era
um trabalho de quatro folhinhas, mas de uma qualida
de! Primeiro, pegou recursos para a saúde, o OCC, e
fez algo fundamental: incorporou o processo inflacio
nário e fez uma comparação do acc de 1995 à previ
são autorizada para 1998. Com isso mostrou que a
saúde que não era, como dizem alguns arautos da
equipe econômica, por onde se escoa o dinheiro pú
blico. Mostrou o contrário: que o orçamento da saúde
tem sido limitado. Também nesse documento há uma
discussão sobre os recursos da CPMF. Achei muito
interessante e tenho recomendado aquela discussão.
Estou agora atualizando.

O que quero dizer, Secretário, é que podemos
discutir o porquê de se estar fazendo essa
desvinculação. De fato, ela serve para burlar a
Constituição, em certo sentido. Eu tenho um relatório,
a nossa sinopse da execução orçamentária, um
trabalho elaborado pela competente consultoria de
Orçamento da Casa, que mostra, com dados bem
relevantes, só contando a CPMF a partir de junho,
que o crescimento na arrecadação das contribuições
foi de 16% em relação a 1998 - o crescimento da
arrecadação de impostos é de 7%. Hoje as
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contribuições representam, até agosto, mais 69
bilhões, quase 70 bilhões, e os impostos, 48 bilhões.

É mais fácil arrecadar contribuição. Criam-se
contribuições novas, como o caso da CPMF, mas não
se pode criar imposto novo. É preciso apenas da
"noventena"; não há necessidade da anterioridade. O
Governo tem usado e abusado do aumento das
contribuições. Aumentou agora a COFINS, de 2%
para 3%; aumentou a CSLL, de 8% para 12%, que
agora volta para 9%. E, a partir do artifício do FEF,
transforma contribuições em impostos. Esta é a
mágica: transformar contribuições em impostos.

No caso da CPMF, segundo o último relatório
que tenho, a partir da previsão do Orçamento 2000,
há uma previsão de arrecadação da CPMF de 17
bilhões e 166 milhões. Para a Previdência vão 6
bilhões, que é o 018; para a saúde vão 7 bilhões.
Somadas as duas são 13 bilhões. Então há um déficit
da CPMF de 3 bilhões 543 milhões, que não se
destinam à sua origem.

O Secretário Sarjas Negri mostra, de forma mui
to competente, que a desvinculação traz certas facili
dades. Mas para a saúde isso é pouco, porque as
contribuições são muito genéricas e na saúde não ex
iste subvinculação. No caso da educação existe, mas
na saúde os recursos das contribuições são destina
dos de forma bastante genérica. Não fica determina
do, por exemplo, que 40% da CPMF deva ir para a sa
úde básica ou para programas de saúde da família.
Os recursos vão para ações de serviços de saúde,
vão para o Fundo Nacional de Saúde.

Então, em relação ao argumento dos Ministros,
de que os recursos voltam - e temos discutido muito
essa questão na Comissão -, quero dizer que, se
vão voltar, por que vão voltar? Para que esse passeio,
essa viagem? Se voltam, não é necessária a PECo

Eu não me preparei para discutir especificamente
a saúde, mas gostaria que o Secretário Sarjas Negri
fizesse um comentário sobre quais recursos dessa
Fonte nQ 175, o novo FEF, estão alocados no conjunto
das fontes do Ministério da Saúde para o Orçamento
2000. Quanto está? Compensa as perdas da vincula
ção da CPMF?

Se V.Exa. tiver a paciência ou a curiosidade de
observar na última página do avulso que há sobre a
mesa uma tabela feita pela minha assessoria, vai
verificar que as receitas correntes do orçamento da
seguridade - eu incorporei todas as receitas da
seguridade - somam 132 bilhões. Exclui algumas
receitas de contribuições que não são propriamente
da seguridade. As despesas correntes de todo o
orçamento da seguridade são 117 bilhões. Há um
ganho líqüido de 14 bilhões, a diferença entre a

receita e a despesa da seguridade, que, somado aos
14 bilhões do Orçamento fiscal, compõem os 28
bilhões do superávit primário. Então, metade do
superávit primário é conseguido por meio de receita
da seguridade. Isto aqui são apenas as receitas
não-financeiras, para medir o superávit primário.

Sr. Presidente, gastei um pouco de tempo nesta
intervenção para mostrar os problemas desta PECo

Obrigado.
O SR. PAULO MACHADO - Sr. Deputado, pri

meiramente gostaria de fazer menção à questão da
despesa com o benefício do seguro-desemprego,
que V.Exa. citou no início da sua fala, frisando que
houve uma redução de 1998 para 1999. Houve, sim,
uma redução, mas em virtude de cortes no orçamento
de todo o Ministério do Trabalho, até mesmo no que
se refere ao programa de seguro-desemprego. Pela pri
meira vez houve esse corte, mas ele não é um impediti
vo de que arquemos com todas as nossas despesas,
com todo o universo de beneficiários do segu
ro-desemprego, uma vez que está previsto na Constitui
ção que o recurso arrecadado do PIS/PASEP é para se
guro-desemprego e abono. Isso é prioridade e é um dis
positivo constitucional. Se for necessário ampliar esse
valor, vamos ampliá-lo. De forma nenhuma o trabalha
dor deixará de ser atendido. Embora tenha havido uma
redução em termos orçamentários, se o executado tiver
de ser maior, será maior. Será atendido o dispositivo
constitucional.

Volto a insistir naquela diferença de dados, que
citei na minha exposição. Quando eu digo que o fundo
estaria deficitário, refiro-me à arrecadação bruta do
PIS/PASEP. O FAT não é composto só de contribuição
do PIS/PASEP. No que se refere à contribuição do
PIS/PASEP, que é o objeto da discussão, onde incidi
rão, já estão incidindo, os 20% do FEF, aí, sim, tería
mos um déficit que, de acordo com os números que
temos aqui, seria em torno de 1,5 bilhão, com repasse
para o SNDES. No entanto, somado ao valor da arre
cadação bruta do PIS/PASEP o patrimônio constituí
do pelo FAT de 1990 para cá e os retornos das aplica
ções dos programas do Ministério do Trabalho por
meio das instituições federais, e incluo aí também os
programas administrados pelo BNDES - embora te
nha parte dos 40%, também é agente financeiro do
FAT -, o retorno é garantido, assegurado. Então o
fundo não é deficitário e com certeza absorveria essa
alteração prevista pela PECo

Quanto às demais perguntas, eu pediria ao
Secretário de Planejamento do Ministério que
respondesse, porque tem dados mais atualizados.

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO 
Nobre Deputado, Sr. Presidente, há uma certa dife
rença estrutural na composição do orçamento do
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Ministério do Trabalho de 1998 a 2000. O senhor não se
referiu ao ano 2000, mas, já em 1999, em que pese ha
ver uma consignação orçamentária para aquele progra
ma que custeava os valores correspondentes ao segu
ro-desemprego, dentro daquele programa orçamentá
rio os recursos não se caracterizavam tão-somente
para o pagamento do seguro-desemprego. Ali há um
volume de recursos da ordem de quase 200 milhões
para o custeio administrativo e operacional do segu
ro-desemprego. Então não se restringem tão-somente
ao pagamento do seguro.

Para o senhor ter uma idéia, em 1997, em termos
de pagamento de seguro-desemprego, algo em torno
de 3,6 bilhões e 4,1 bilhões, em números redondos não
atualizados em valores nominais, em 1998.

Então, no que se refere ao pagamento do segu
ro-desemprego, tanto para 1999 quanto para o Orça
mento 2000, os recursos estão assegurados na mesma
magnitude, até porque se vislumbra um crescimento da
economia já no ano 2000. E os recursos já estão asse
gurados mesmo mantendo esse nível de 1999.

Eu queria me reportar ao que foi dito por V.Exa.
sobre a volta desse recurso oriundo da desvinculação.
Quando se observa essa volta para ações ou órgãos ou
fundos superavitários, a conotação evidentemente é
uma. Mas quando se observa essa volta por órgãos e
fundos superavitários e não deficitários, aí se entende o
mecanismo da composição e flexibilização da execução
orçamentária e financeira, em que há determinados ca
sos em que o órgão ou o fundo é superavitário, havia
uma rigidez com a execução. Quer dizer, alguns progra
mas considerados "incumpríveis" deixavam de ser exe
cutados onde havia uma fonte de financiamento. Isso
traz uma certa mobilidade, flexibilidade, na execução
de alguns programas de Governo. Esse é um aspecto.

Com relação à volta, ela volta para aquele que é
considerado "incumprível". Então, essa talvez seja
uma grande valia dessa nova proposição objeto de
discussão aqui.

Com relação ainda à composição da estrutura
do orçamento do FAT, ele não é só composto por
fontes oriundas do PIS/Pasep. Essa volta também se
caracteriza nas fontes oriundas do Tesouro Nacional.
Hoje, temos uma parcela do orçamento do Ministério
composta na conta de recursos do Tesouro Nacional.
É o que se chama de volta. Essa volta vem em forma
de recursos do Tesouro Nacional.

Ainda há de se observar também que, em 1999,
em relação aos recursos necessários '1 qualificação
profissional, algo em torno de 300 milhões, já
chegamos a 400 milhões em 1999 e estamos hoje em

torno de 550 milhões para o ano 2000, o que
demonstra também uma ascendência.

Com relação à perda, creio que a palavra mais
adequada seja a realocação desses recursos em outros
programas até em retorno ao próprio Ministério, ao pró
prio trabalhador. Por exemplo, a Fundacentro anterior
mente era auto-suficiente em termos de recursos orça
mentários, mas hoje, em função de uma emenda cons
titucional de dezembro de 1998, passou a ser autode
pendente do Tesouro Nacional. E essa volta se caracte
riza na manutenção de uma fundação vinculada ao Mi
nistério do Trabalho e Emprego, algo que não poderia
ser feito à conta dos recursos do FAT, volta à conta dos
recursos do Tesouro Nacional.

Além disso; temos outras ações, de
intermediação, de apoio operacional ao Proger, além
de outras atividades de manutenção do próprio fundo
e atividades finais do Ministério.

Essas são algumas considerações.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Só
um aparte. A Fonte nº 175 não financia o Ministério do
Trabalho.

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO - Não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - É
financiado por recursos do Tesouro, Fonte nº 100, ou
outras fontes, contribuição para pagar previdência
dos inativos, essas coisas?

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO 
Perfeito, perfeito.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA 
Então, não volta para o Ministério, porque aquela
obrigação de os recursos do Tesouro financiarem é,
pelo menos, uma obrigação da União. Não há volta.

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO 
Talvez V. Exa. tenha em mãos a própria exposição de
motivQs encaminhada pelo Executivo que trata desse
retorno. Quer dizer, em algumas ações em que essa
desvinculação caracterizar uma insuficiência
orçamentária, ele poderá voltar. A origem da fonte,
como o Secretário Sarjas Negri já disse aqui, não
interessa, desde que a composição da despesa
tenha-se caracterizado. É assim nosso entendimento
também. À medida que há uma insuficiência
orçamentária, essa volta à fonte não interessa, senão
a execução da atividade.

Com relação ao patrimônio do FAT, tenho aqui
um breve histórico da ascensão do patrimônio do FAT,
que gostaria de relatar a V. Exa.

Esse patrimônio do FAT, em 1997, era da ordem
de 31 bilhões, em 1998, já estava em 37 bilhões, e até
30 de setembro já estava na ordem de 44 bilhões. O



O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO - Sim.
Mas o FEF já era computado em nossas contas, os
20% já eram...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Não.
O do PPA não está. O do Orçamento 2000 está. Mas
no Orçamento do PPA 2000/2003 não está composto
o FEF. Há um déficit de 4 bilhões e meio, como diz aí
na notinha.

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO - Per
feito. "Toda a composição orçamentária prevista..." O
entendimento junto ao Ministério de Orçamento e
Gestão é de que aqueles recursos consignados no
Plano Plurianual teriam uma correspondência nos or
çamentos anuais. Isso teria uma correspondência
anual. Qual é a dificuldade que se terá, uma vez que,
havendo essa frustração terá de se recorrer às recei
tas financeiras, o que, evidentemente, a volta oriunda
de outras fontes, que eram superavitárias, comporão
essa chamada frustração. Então, o que V. Exa. chamou
de volta só ratifica o nosso entendimento de que outros
fundos considerados superavitários poderão cobrir
essa frustração de 4,3, bem apresentada por V. Exa.

O quarto item, acho que a própria ascendência
do patrimônio demonstra que o patrimônio do FAT
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patrimônio do trabalhador, o patrimônio do fundo tem Quanto ao que também é colocado por V. Exa., o
sido preservado. De forma que não entendemos ... próprio Plano Plurianual demonstra e caracteriza uma

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - ascendência desses recursos, principalmente aqueles
Quanto desse patrimônio está no BNDES? destinados à qualificação profissional. Quer dizer, o PIa-

o SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO _ Há no Plurianual ora em tramitação nesta Casa já demons-
duas modalidades de descentralização desses tra a ascensão dos recursos, primeiro a manutenção e a
recursos ao BNDES: os depósitos especiais e o outro garantia do pagamento do seguro e do abono. Isso é
oriundo do preceito constitucional, os 40%. constitucional. Por certo V. Exa. nunca ouviu falar que

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA _ O faltou dinheiro para o pagamento do seguro e abono, e
meu dado aqui, de 1999, até agosto de 1999, são 27 principalmente no que diz respeito à qualificação profis-
bilhões, 749 milhões que estão no BNDES. Tenho a sional, que é outro programa de Governo, é um progra-
impressão de que são dos 40%, não são dos outros ma do Ministério, e de um contexto social muito grande,
investimentos. abrangente. Isso também já está assegurado no Plano

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO _ Não. Plurianual de 2000 a 2003. Não há essa frustração que
Eu já tenho aqui os dados de 30 de setembro. O que V. Exa. chama aqui. Entendemos ser realocação. Essa
está hoje no BNDES é algo em torno de 28 bilhões e realocação é chamada de frustração. A manutenção
100 milhões. do patrimônio do FAT está garantida.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA _ Só O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Só
dos 40%? para esclarecer. No PPA não está previsto que a nova

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO _ Só desvinculação incida. Então, vai surgir. V. Sas. terão
dos 40% e algo em torno de 5,8 bilhões de outros depó- de tirar, nos próximos quatro anos, 4 bilhões e meio
sitos especiais para financiar programas de desenvoM- dos fundos que têm. A diferença do que está previsto
mento. Então, em termos de garantia do patrimônio... no PPA - e se for aprovado o FEF vão diminuir a

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA _ receita em 4 bilhões e meio. Então, em 35 bilhões,
terão de tirar 4 bilhões e meio, isso é o que estou

Então, só para concluir, quer dizer que o FAT não está dizendo, que no PPA não está previsto... O recurso
precisando de dinheiro. Não está. Então, passa para a que está no PPA não é excluído o FEF:
saúde. Com uma boa emenda constitucional para compreendeu? '
incluir a saúde no recurso do FAT. Tem 40 bilhões de
patrimônio. Não estão reclamando.

O SR. PAULO MACHADO - Mas há novos
programas que foram implementados este ano.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - O
Secretário ficaria satisfeito com um pouquinho mais
de recursos.

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO - O
que importa é a fonte maior no exercício. A fonte maior
de custeio às atividades do FAT é o PIS/Pasep. Há con
tribuição sindical, algo em torno de 80 milhões, mas o
PIS/Pasep é algo em torno de 5 bilhões e meio. Se de
duzidos os recursos destinados ao BNDES, o paga
mento do seguro e mais o abono, a conta é tupiniquim,
isto é, 1 bilhão e meio é o déficit hoje do FAT para o
exercício, levando-se em conta tão-somente a sua
modalidade de custeio único que é o PIS/Pasep.

O que se precisa e deve ser observado é que
essa composição para absorção desse déficit é em·
função de receitas financeiras. Ocorre que, quando se
faz uso dessa receita financeira, evidentemente que
se compromete déficit, razão pela qual se busca a
maximização de resultados, em função da despesa
alocada.
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está preservado, entendemos. E há, realmente, todo
um zelo quanto a isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Me
dina) - Obrigado.

Satisfeitos? (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado João Coser. Acho que

S. Exa. desistiu das suas interpelações. Então, pergunto
ao Relator se gostaria de fazer alguma pergunta.

O SR. DEPUTADO PINHEIRO LANDIM - Exa
tamente a pergunta que faço ao nobre Secretário do
Ministério do Trabalho, Manoel de Souza Lima Neto,
está relacionada ao patrimônio do FAT. S. Sa. já termi
nou de explicar, e me dou por satisfeito com a explica
ção. Esse é um assunto que realmente interessa a to
dos nós.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presi
dente, eu ia saindo, mas concluí o debate com o De
putado Sérgio Miranda. Somente duas considera
ções. De fato, as considerações que estão sendo fei
tas agora baseiam-se em uma PEC que será aprova
da. A partir da aprovação dessa PEC, teremos um
processo de correção dos recursos da saúde. Depois,
falarei sobre isso.

No caso do trabalho, entendo quem está do outro
lado da mesa. Acho que é muito difícil para quem faz
parte de um conjunto de Governo. Com certeza, há um
prejuízo real nessa questão do FAT no Ministério do Tra
balho. Existe demanda superior ao que está sendo re
passado aos estados, municípios e entidades, particu
larmente no processo de formação, qualificação, que é
um projeto do Governo. Então, quando se fala que não
interfere, é muito difícil- sabemos a função que os se
nhores estão desenvolvendo - acreditar nisso.

Nós, do lado de cá, temos um outro problêma.
Quando começou lá atrás, era um fundo social de
emergência, então tinha um caráter importante, dife
renciado, depois virou a estabilização fiscal, era um
outro caráter, mas um período de crise, e agora o,Go
verno tem o terceiro discurso, que é a liberdade. E re
almente muito difícil uma coisa dessas.

Se analisarmos os recursos da saúde nos últimos
anos, de 18 e pouco a 20 e qualquer coisa, de fato, ele
se mantém estabilizado. Os problemas na rua aumen
tam. E V. Sa. sabe disso, como Secretário Executivo. É
permanente a presença de parlamentares no Ministério
solicitando liberação de recursos para investimentos,
em áreas sociais, como saneamento, hospitais. No
geral, o que o Ministério da Saúde enfrenta muito são
os hospitais superlotados, gente morrendo na porta
dos hospitais.

Se por um lado é verdade que os recurSlJS se
mantêm estabilizados, é também verdade que neces
sitamos de mais recursos para sanar o problema. Sé
a CPMF tivesse sido definida com a sua função princi
pal de alocar recurso integral nessa área, teríamos 17
no próximo ano, mais o que tínhamos antes dela, coi-

sa de 14, chegaríamos a 30. Não sei os números exa
tos, mas deve ficar por aí. Realmente existe, acredito,
um enorme prejuízo na área de saúde, nesse sentido,
no salto que poderíamos ter dado, a partir do momen
to em que a CPMF foi criada com o objetivo de, como
dizia o discurso, ser um instrumento para salvar a sa
úde. Tanto que nós - sou do Partido dos Trabalhado
res - votamos contra, mas muitos companheiros eram
favoráveis, pensando exclusivamente na saúde, sem a
coisa corporativa, mais os médicos, particularmente,
porque viviam essa realidade mais de perto.

A minha preocupação é esta. Particularmente,
acho que o salto foi muito significativo aqui. Aprovan
do-se essa PEC, teremos um pouco mais de tranqüili
dade; o Ministério conseguirá trabalhar. Ainda não é a
salvação, mas um passo.

No caso do Ministério do Trabalho, como o De
putado Sérgio Miranda disse, nós aqui "salvamos es
tados e municípios que perderam muito nesse pro
cesso" - entre aspas. Aqui estava o Secretário da Fa
zenda de Mato Grosso do Sul. Ele perguntou: "Os es
tados são salvos?" Respondi: não só estados, mas
também municípios. Então ele disse: "Os municípios,
tudo bem." É uma brincadeira. Ele está aqui presente.
Mas observe como funciona o ser humano. Havia os
advogados dos estados, dos municípios, e de fato, o
FAT ficou meio abandonado. O Deputado Sérgio Mi
randa já levantou isso.

Então, a minha preocupação é essa. Acho que o
Ministério da Saúde tem sido mais rigoroso. O Minis
tério da Saúde tem menos problemas, se comparar
mos com outras áreas do Governo. V. Sas. estão de
parabéns pelo rigor. Há também problemas. O Minis
tério do Trabalho, no que diz respeito ao processo de
formação, qualificação, precisa colocar mais recursos.

O Deputado Arlindo Chinaglia citou a questão
do banco. Espero que o Banco do Brasil não venha a
ser privatizado. Quanto aos recursos do FAT, tem ago
ra uma reivindicação do Banco Cooperativo, e não foi
autorizada, exatamente, porque não são bancos ofici
ais. A Constituição garante que o risco dos recursos
tem que ser zero. Então, qualquer instituição que dei
xa de ser pública e passa a ser privada sai da linha de
agência. Acho que esse não é o nosso maior proble
ma. O nosso maior problema é, de fato, a falta de re
cursos para aumentar o nosso potencial de formação
nessa área. Tenho a impressão de que é o Governo,
lógico, que precisa. E eu não vou ficar repetindo, por
que seria exagerado. Nós temos dois problemas gra
ves no País: a quantidade de juros que se paga, um
custo altíssimo. Para garantir esses juros, há um su
perávit primário dos 28 bilhões. Então, para atingir
isso, mexe-se em tudo, literalmente em tudo, porque
há um dispositivo que diz o seguinte: tudo o que sobra
vai para essa fonte ali. Lógico e evidente que, quando
do aperto, o Ministério do Trabalho fica muito vulnerá
vel. Neste caso, tendo a medida constitucional, o Mi-
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nistério da Saúde em tese ficaria preservado, mas O SR. BARJAS NEGRI - Sr. Presidente, sobre
nós teremos ainda algumas dificuldades peJa frente. uma pergunta que o Deputado Sérgio Miranda me

Deus queira que o País cresça os 4%. Sempre fez, eu a respondi particularmente, mas seria bom fa-
acreditamos em Papai Noel. De um ano para o outro zer o registro. O Deputado me perguntou: "Se não
virar de negativo, zero para 4% é um otimismo quase houvesse o FEF, quanto seria a CPMF e quanto volta-
exagerado. Nós torcemos por isso. Não acreditamos ria?" Respondi que a estimativa de arrecadação do
que os indicadores sejam tão positivos. É muito difícil Orçamento 2000 da CPMF é de 19,1 bilhões de reais;
prever uma tramitação natural. Então, é lógico e evi- como 0,2 pontos percentuais é da saúde e 0,18 da
dente que a nossa posição é contrária, entendendo o previdência, se aplicarmos o coeficiente, o Ministério
papel dos senhores que estão do outro lado da mesa. da Saúde deveria receber da CPMF 8,8 bilhões, caso

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medina) não houvesse o FEF. E o orçamento do Ministério da
_ Alguém gostaria de fazer alguma observação? Saúde tem 7,2 da CPMF previstos e2,9 do FEF, o que

O SR. MANOEL DE SOUZA LIMA NETO _ No- dá um total de 10,1. Ou seja, se olharmos o cômputo
bre Deputado, há duas considerações que gostaria de geral, o Ministério da Saúde ganha recursos com a
fazer. Os dois pilares que fundamentam, estruturam e desvinculação proposta pelo FEF da ordem de 1,3 bi-
alicerçam a despesa do Ministério são: o segu- Ihão de reais.
ro-desemprego e o abono salarial. Esses dois têm ga- O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medina)
rantida a manutenção dos recursos para o cumprimento - Agradeço ao Dr. Paulo Machado, ao Dr. Manoel de
dessa demanda. Esse é um preceito constitucional. Os Souza de Lima Neto e ao Dr. Barjas Negri a presença e
dois segmentos que mais demandam recursos do Mi- também aos Srs. Deputados a participação.
nistério têm a sua demanda de recursos preservada Convoco a próxima reunião para amanhã, dia
constitucionalmente. Um terceiro pilar do Ministério, a 11 de novembro, quinta-feira, às 9h30min, para apre-
qualificação, está sendo previsto até como um prajeto ciação do parecer do Deputado Pinheiro Landim. É
do Ministério de interagir os sistemas de segu- extremamente importante a presença e a participa-
ra-desemprego, de intermediação e qualificação. Quer ção dos Srs. Deputados amanhã.
dizer, a ordem aqui talvez esteja certa, mas é a qualifi- O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presi-
cação, a intermediação e o seguro-desemprego. dente, quando V. Exa. fala apreciação, quer dizer a lei-

A própria ascendência dos recursos caracteri- tura?
zados no Plano Plurianual demonstra o interesse do O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medi-
Governo na qualificação profissional. E não somente na) - Apresentação.
do Governo, mas também de todos os segmentos. A Não havendo mais nada a tratar, encerro a pre-
qualificação é hoje indubitavelmente um start do de- sente reunião.
senvolvimento, da inserção no mercado competitivo, COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
da inserção na competitividade.

Enfim, deste segm~nto da qualificação profissio- PARECER AO PROJETO DE LEI N
2
1.615, DE 1999,

nal, vou dar os dados aqui aproximados, quase exa- DO PODER EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A
tos: em 1999, os recursos são da ordem de 300 mi- CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
Ihões para qualificação; para o ano 2000 serão 550 TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO NACIONAL
milhões, quando uma demanda chegaria próxima a DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,
650 milhões. Entendemos a necessidade de compo- REESTRUTURA O SETOR FEDERAL DE
sição de um superávit, mas demonstra-se o interesse TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"
do Governo pela qualificação profissional. Os núme- (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES).
ros em si já demonstram essa ascendência no próprio
Plano Plurianual. Ata da 1!! Reunião, realizada em 10 de novem-

Portanto, tranqüilizo V. Exa. no sentido de dizer bro de 1999
que os três programas, inseridos na composição do (Instalação e eleição do Presidente e
FAT - o seguro, o abono e a qualificação - estão pre- dos Vice-Presidentes)
servados no Orçamento 2000, no Orçamento de 1999,
vigente, e, conseqüentemente, estão caracterizados Aos dez dias do mês de novembro de um mil no-
no PPA de 2000 a 2003. vecentos e noventa e nove, às quatorze horas e qua

renta e quatro minutos, no Plenário número dez do
O SR. PAULO MACHADO - Só queria comple- Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordina-

mentar. No que se refere à qualificação profissional, o riamente a Comissão Especial destinada a proferir pa-
Plano de Qualificação Profissional é definido pelas Co- recer ao Projeto de Lei nQ 1.615/99, do Poder Executi-
missões Estaduais e Municipais de Emprego em sinto- vo, que "dispõe sobre a criação da Agência Nacional
nía com as Secretarias de Trabalho. Toda a alocação de dos Transportes, do Departamento Nacional de
recursos para 2000 já está prevista. Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor Fe-
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deral de Transportes, e dá outras providências". A reu
nião, convocada pelo Presidente da Câmara dos De
putados, teve por adjetivo instalar a Comissão e ele
ger os seus Presidente e Vice-Presidentes. Na forma
do §~ do artigo 39 do Regimento Interno, assumiu a
presidência dos trabalhos o Deputado Alberto Gold
mano Estiveram presentes os Deputados Airton Cas
cavel, Almir Sá, Aloízio Santos, Antônio do Valle, Ba
sílio Villani, Carlos Santana, Domiciano Cabral, Duilio
Pisaneschi, Eliseu Resende, Eujácio Simões, IIdefon
so Cordeiro, Jandira Feghali, João Henrique, José
Rocha, Marcelo Teixeira, Mário Negromonte, Neuton
Lima, Olimpio Pires, Oscar Andrade, Pedro Celso,
Pedro Chaves, Romeu Queiroz, Silvio Torres, TeIma
de Souza, Telmo Kirst e Wellington Dias, Titulares;
Almeida de Jesus, Átila Lins, Barbosa Neto, Darcísio
Perondi, Edinho Araújo, Feu Rosa, Francisco Rodri
gues, João Coser, Luiz Barbosa, Pedro Wilson, Phile
mon Rodrigues, Raimundo Colombo, Ricardo Izar e
Valdeci Oliveira, Suplentes. Compareceram também
os Deputados Hélio Costa, Hermes Parcianello e
João Mendes. Deixaram de comparecer os Deputa
dos Affonso Camargo, Aracely de Paula, Ary Kara e
José Borba. Havendo número regimental, o Presiden
te declarou instalada a Comissão de acordo com o
Ato da Presidência lido e, em seguida, convocou os
representantes dos diversos partidos para processa
rem o registro, individualmente ou por chapa, dos
candidatos aos cargos da Presidência. Em seguida,
anunciou, conforme acordo de Lideranças, os nomes
dos candidatos aos cargos de Presidnete, Deputado
João Henrique, indicado pelo PMDB, e de Vice- Presi
dentes, Deputado Basílio Villani e TeIma de Souza,
indicados pelos Partidos PSDB e PT, respectivamen
te. Esclareceu que a eleição para3J! Vi
ce-Presidência, cuja indicação da vaga cabia ao PPB,
ficava postergada para uma próxima reunião. O Pre
sidente informou, ainda, haver na cabine de votação
cédulas em branco, caso a escolha não recaísse so
bre os nomes indicados e suspendeu a reunião por
cinco minutos para a confecção das cédulas impres
sas. Reaberta a reunião, designou o Deputado Ro
meu Queiroz para auxiliar no processo de votação, o
qual passou à chamada nominal dos parlamentares.
Encerrada a votação, foi constatada a coincidência
entre o número de cédulas e de votantes. O Presiden
te convidou os Deputados Ricardo Izar e Neuton Lima
para, como escrutinadores, procederem à apuração.
Comcluída esta, anunciou o seguinte resultado: para
Presidente, Deputado João Henrique; para 1Q Vi
ce-Presidente, Deputado Basílio Villani; para 2li Vi
ce-Presidente, Deputada TeIma de Souza, todos com
26 (vinte e seis) votos. Participaram da votação os
Deputados Airton Cascavel, Alberto Goldman, Almir
Sá, Aloízio Santos, Antônio do Valle, Basílio Villani,
Carlos Santana, Domiciano Cabral, Duilio Pisanes
c.hi, Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feg-

hali, João Henrique, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Oscar Andrade, Pedro Celso, Pedro Chaves, Romeu
Queiroz, Silvio Torres, TeIma de Souza, Wellington
Dias, Titulares; Barbosa Neto, Feu Rosa, Luis Barbo
sa, Ricardo Izar, Suplentes. Proclamado o resultado,
o Presidente eleito, declarado empossado, assumiu a
condução dos trabalhos dando posse, em seguida,
aos Vice-Presidentes, que foram convidados a com
por a Mesa. Depois de agradecer o apoio recedido de
todos os parlamentares, teceu considerações acerca
da importância da Comissão. Em seguida, nos ter
mos do artigo 41, VI, do Regimento Intemo, designou
para Relator da matéria o Deputado Eliseu Resende,
a quem convidou a compor a Mesa. Após um breve
pronunciamento de cada um dos eleitos, fizeram uso
da palavra os Deputados Hélio Costa, José Rocha e
Carlos Santana. O Deputado José Rocha sugeriu que
o Presidente da Comissão intercedesse junto ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados para que a maté
ria do Projeto de Lei ng 1.615/99 entrasse na pauta da
convocação extraordinária. Após falarem os deputa
dos inscritos, o Presidente, atendendo às solicitações
ali colocadas, anunciou que a partir da reunião se
guinte estariam reunidos para a elaboração do crono
grama das atividades, para a definição da metodolo
gia dos trabalhos e para a votação de requerimentos.
Ficou decidido também que seria estabelecido um ca
lendário para ouvir, em audiências públicas, repre
sentantes de entidades ligadas ao setor de transpor
tes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encer
rou os trabalhos às quinze horas e quarenta e três mi
nutos, antes porém convocando a próxima reunião
para o dia dezesseis, terça-feira, às quatorze horas e
trinta minutos. E, para constar, eu, Leila Machado
Campos de Freitas, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de aprovada, será assinada pelo Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados, juntamente com as notas ta
quigráficas.

. DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado LUIZ PIAUHYUNO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nSl32199

Em 10-11-99

Ao Deputado PEDRO CANEDO
Mensagem nQ 975/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 22 de julho de 1999, que
"Renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Ho
rizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de
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Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Pa
ulo, respectivamente".

Ao Deput~do MARCELO BARBIERI
Projeto de Lei nQ 1.491/99 - do Poder Executivo

- que "dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Correios, do seu órgão regulador, e dá
outras providências. Maria Ivone do Espírito Santo,
Secretária.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, fez
a seguinte:

Distribuição n212199
Em 10-11-99

Ao Deputado JOÃO COSER
Proposta de Fiscalização e Controle nQ 19/99 

do Sr. Fernando Gabeira, que "propõe que a Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle realize ato
de fiscalização e controle sobre as providências ado
tadas pelos órgãos competentes em face de denúnci
as de irregularidades ocorridas no Conselho Federal
de Enfermagem".

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999.
Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
O Deputado ALCEU COLLARES, Presidente da

Comissão de Seguridade Social e Família, fez a se
guinte

Distribuição nll 21199
Em 10-11-99
Ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
Projeto de Lei nQ 3.156/92 - do Poder Executivo

(MSC nQ 524/92) - que "elimina a cobrança da taxa in
cidente sobre a Anotação de Responsabilidade Téc
nica - ART, referente a serviços de engenharia, arqui
tetura e agronomia, instituída pela Lei nQ 6.496, de 7
de dezembro de 1977".

Ao Deputado LAVOISIER MAIA
Projeto de Lei n!2 1.528/99 - do Sr. Jorge Pinhei

ro - que "estabelece normas quanto ao comércio de
bebidas alcoólicas a portadores de deficiência mental
e dá outras providências".

Ao Deputado EULER MORAIS
Projeto de Lei n!21.630/99 - do Sr. Pompeo de Mat

tos - que "isenta de pagamento de tarifa de água e esgo
to das companhias públicas de saneamento e/ou empre
sas concessionárias, os usuários de baixa renda".

Ao Deputado JOSÉ L1NHARES
Projeto de Lei nQ 1.660/99 - do Sr. Alberto Mourão

- que "exclui dos efeitos da intervenção ou liquidação
extrajudicial de instituição financeira os depósitos e
aplicações de entidades filantrópicas e assistenciais".

Ao Deputado SARAIVA FELIPE

Projeto de Lei nQ 1.759/99 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "dispõe sobre medidas básicas indis
pensáveis a assegurar o estado de integridade e efi
ciência dos sistemas de climatização".

À Deputada LÚCIA VÂNIA
Projeto de Lei nl! 1.816/99 - do Sr. Raimundo

Gomes de Mattos - que "institui o Dia Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde".

Ao Deputado EDUARDO BARBOSA
Projeto de Lei nl! 1.818/99 - do Sr. Pompeo de

Mattos - que "torna obrigatória a inclusão nas bulas
de medicamentos, de recomendações e advertências
sobre seu uso, em linguagem braile".

Ao Deputado EDUARDO JORGE
Projeto de Lei 021.821/99 - do Sr. Nelson Mar

chezan - que "dispõe sobre o cancelamento de débi
tos previdenciários dos Aeroclubes".

Ao Deputado MARCONDES GADELHA
Projeto de Lei 02 1.833/99 - do Sr. Dr. Hélio 

que "dispõe sobre o incentivo ao contrato de trabalho
para o adolescente abandonado e infrator".

Ao Deputado OSMÂNIO PEREIRA
Projeto de Lei nl! 1.835/99 - do Sr. ~nio Bacci 

que "proíbe a discriminação, sob qualquer forma, às
mulheres".

À Deputada ÂNGELA GUADAGNIN
Projeto de Lei nl! 1.854/99 - do Senado Federal

(PLS nl! 206/99) - que "institui o Programa de Com
plementação Alimentar para Famílias Carentes 
PROALlMENTAR".

Ao Deputado VICENTE CAROPRESO
Projeto de Lei n!2 612/99 - do Sr. Saulo Pedrosa

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia
plástica reconstrutiva ou redutora de mama, pelos
serviços públicos próprios ou convencionados, e dá
outras providências".

Ao Deputado ARMANDO ABíLlO
Projeto de Lei o2706-A/99 - do Pastor Valdeci 

que "dispõe sobre a destinação de percentual da
produção de vitaminas e sais minerais às gestantes e
crianças carentes".

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999.
- Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

Distribuição nll 1199
O Senhor Deputado JOÃO HENRIQUE, Presi-

dente da Comissão, fez a seguinte distribuição:
Em 10-11-99
Ao Senhor Deputado ELlSEU RESENDE
Projeto de Lei n!2 1.615/99 - do Poder Executivo

(MSC 1.268/99) - que "dispõe sobre a criação da Agên
cia Nacional de Transportes, do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transportes, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999.
Leila Machado C. de Freitas, Secretária.
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José Thomaz Nonô .•.............. PFL
Luiz Dantas •..•....•.......•.•.• PST
Olavo Calheiros .••.......•.•.•.. PMDB
Regis Cavalcante .•.......•...... PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro •.........•...... PSDB
Augusto Franco ...•...•...••.•..• PSDB
Cleonâncio Fonseca .•.•..... /. ••.. PPB
Jorge Alberto .•.............•... PMDB
José Teles .•..•.......•.••.••••. PSDB
Marcelo Déda ...•.••.•.••.•..•..• PT
Pedro Valadares ....••..•••..•... PSB
Sérgio Reis .......•...•....••..• PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz .................•. PFL
Claudio Caj ado ..•........•...... PFL
Coriolano Sales ..............•.. PMDB
Eujácio Simões .................• PL
F.élix Mendonça .........•.....•.. PTB
Francistônio Pinto ..••.••.•.•..• PMDB
Geddel Vieira Lima•.•..••.••••.• PMDB
Geraldo Simões .••••.•.......•..• PT
Gerson Gabrielli ....•..•....•... PFL
Haroldo Lima .....••.••.•..•..•.• PCdoB
Jaime Fernandes ....•...•.......• PFL
Jairo Azi ...........•..•....•... PFL
Jairo Carneiro ....•....••......• PFL
Jaques Wagner ...•.....•......... PT
João Almeida .........•••.......• PSDB
João Leão ...........•..••.•..... PSDB
Jonival Lucas Junior ..•..•..•..• PPB
Jorge Khoury ..•.......•......... PFL
José Carlos Aleluia ....••....... PFL
José Lourenço ......•....••...... PFL
José Rocha .....•..........•..... PFL
José Ronaldo .......•............ PFL
Jutahy Junior .•••..•.••.....•... PSDB
Leur Lomanto ...•..••.•..•....... PFL
Luiz Moreira .•..•.•. : ...•..•.... PFL
Manoel Castro ..•...........•.•.. PFL
Mário Negromonte ..•....•..•..... PSDB
Nelson Pellegrino .•......••..... PT
Nilo Coelho ..... ; .......•.•..•.. PSDB
Paulo Braga.......•.......•....• PFL



Paulo Magalhães .•..•........•... PFL
Pedro Iruj o .....•............... PMDB
Reginaldo Germano •.....•.....•.. PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa •.••.••...........• PSDB
Ursicino Queiroz ...•.....•...... PFL
Waldir Pires .....•.•.••.••••..•. PT
Walter Pinheiro ..•.•..•......... PT
Yvonilton Gonçalves •........•..• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas ............••...... PSDB
Aécio Neves PSDB
Ant6nio do Valle ......•......... PMDB
Aracely de Paula ...............• PFL
Bonifácio de Andrada .•.....••.•. PSDB
Cabo Júlio ..................•..• PL
Carlos Melles ...............•... PFL

.Carlos Mosconi. .............••.. PSDB
Cleuber Carneiro ....•........... PFL
Custódio Mattos .....•..•..•.••.• PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa ................• PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz .................• PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto ...•.........• PMDB
Hélio Costa ............•.......• PMDB
Herculano Anghinetti .......•.... PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella ..•..•.......•... PT
João Magalhães .••..............• PMDB
João Magno ..•..•.......•..•..•.. PT
José Militão '.' PSDB
Júlio Delgado ..•...•............ PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela .•............... PST
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima .•................... PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira ...............•.... PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda ........•....... PT
OdeImo Leão .............•....... PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereíra .........•....... PMDB
Paulo Delgado ........•.......... PT
Philemon Rodrigues ...•.......... PMDB
Rafael Guerra ...........•....... PSDB
Roberto Brant ........•.......... PFL
Romel Anizío PPB
Romeu Queiroz ..............•.... PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe ....•••....•. ~ PMDB

Sérgio Miranda •...•..•..•.••..•. PCdoB
Silas Brasileiro ..••....•.•..•.• PMDB
Virgílio Guimarães ..•...•.....•. PT
Vittorio Medioli .....•.......... PSDB
Walfrido Mares Guia .•••••.•••••• PTB
Zaire Rezende ....•..•..•.•.•••.. PMDB
Zezé Perrella•..•....•...••..... PFL

Espirito Santo
Aloízio Santos ..•..•.•..•..•.•.• PSDB
Feu Rosa ..•........•......••.•.. PSDB
João Coser ..•..••.•.....•.••.... PT
José Carlos Elias ..........••..• PTB
Magno Malta ..•.......••.....•..• PTB
Marcus Vicente ...•.......•.•...• PSDB
Max Mauro ............•..•.•...•. PTB
Nilton Baiano ...•••..••.•..••.•. PPB
Ricardo Ferraço ..•............•• PSDB
Rita Camata .....•..•..........•• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde•..••..••••.••••• PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos .•..•.....•..... PSDB
Almerinda de Carvalho .........•. PFL
Antonio Carlos Biscaia .•.••..•.. PT
Arolde de Oliveira .•..•....••.•. PFL
Ayrton Xerêz ..•.........•.•..... PPS
Bispo Rodrigues .............•... PL
Carlos Santana•...............•. PT
Celso Jacob ......••..•.•........ PDT
Coronel Garcia •............••.•. PSDB
Dino Fernandes •.•.•..••....••..• PSDB
Dr. Heleno .....••.........•.••.• PSDB
Eber Silva .•..•.....••.••.••.•.. PDT
Eduardo Paes ....•.•.......•..... PTB
Eurico Miranda .•................ PPB
Fernando Gabeira .•.•..•....••.•. PV
Fernando Gonçalves ...•.....•.... PTB
Francisco Silva..•......•....... PPB
Iédio Rosa ..........•..•........ PMDB
Jair Bolsonaro ...•..........•... PPB
Jandira Feghali. •....•..•..•.... PCdoB
João Mendes ...•.....•......•.... PMDB
Jorge Wilson ......•.••.......... PMDB
José Carlos Coutinho •...•....... PFL
Laura Carneiro ......•........... PFL
Luís Eduardo ........•.....••..•. PDT
Luiz Ribeiro .......•• ~ PSDB
Luiz Salomão ......•..•.......•.. PDT
Luiz Sérgio .......•....•.••..... PT
Mareio Fortes .......•..•.......• PSDB
Mattos Nascimento ......•........ PMDB
Milton Temer ..........•.....••.• PT
Miriam Reid ......•...........••. PDT
Miro Teixeira ................•.. PDT
Pastor Valdeci Paiva .....•. _.••• PST
Paulo Baltazar •..•.......•..•..• PSB



Paulo Feijã ••...•.••..•.•...•... PSDB
Ricardo Maranhão •.•..•...•...... PSB
Roberto Jefferson .....•.•..•..•. PTB
Rodrigo Maia ...........•.•....•. PTB
Ronaldo Cezar Coelho .••••••••••• PSDB
Rubem Medina •.••...........•••.. PFL
Simão Sessim....•.•..•.•.•••.... PPB
Vivaldo Barbosa •.•.•..•.•.•..•.• PDT
Wanderley Martins .•..•.......... PDT

São Paulo
Alberto Goldman ..•..••.•••••••.• PSDB
Alberto Mourão ..........•....... PMDB
Aldo Rebelo ........••....•...... PCdoB
Aloizio Mercadante ...•....•.•.•. PT
André Benassi. .•...•............ PSDB
Angela Guadagnin ..•••••..•....•. PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir ...•.•..•.•..•..•• PSDB
Antonio Palocci ....••.•....•.... PT
Arlindo Chinaglia .•.•.•.•.....•. PT
Arnaldo Faria de Sá ...........•. PPB
Arnaldo Madeira .......•.•.•..... PSDB
Ary Kara ...•.•..•....•.•..•.•••. PPB
Bispo Wanderval ...••......•.•... PL
Celso Giglio ........•......•.... PTB
Celso Russomanno .•.•..•....•.•.. PPB
Clovis Volpi ...•.......•...•..•• PSDB
Corauci Sobrinho ...••........•.. PFL
Cunha Bueno .......•...........•. PPB
De Velasco ....•................. PST
Delfim Netto ••••.•••••.••••.•... PPB
Dr. Hélio •..•••.....••..•.•.••.. PDT
Duilio Pisaneschi •.•.........••• PTB
Edinho Araúj o .•..•.••.•..•...... PPS
Eduardo Jorge .•.......•..•.•.... PT
Emerson Kapaz •...•.....•.••.••.. PPS
Evilásio Farias ......•.•.••.•••. PSB
Fernando Zuppo .....•............ PDT
Gilberto Kassab .......•.•..••... PFL
Iara Bernardi ..•..•......•..•... PT
Jair Meneguelli .•.•..•....•....• PT
João Herrmann Neto ...•.....•.... PPS
João Paulo ......•...........•... PT
Jorge Tadeu Mudalen .•.•..•.....• PMDB
José de Abreu ..•.......•....•... PTN
José Dirceu.•..••.....••.•..•.•. PT
José Genoíno PT
José índio •..•......•..•.•...... PMDB
José Machado .....•.•.•..•....••. PT
José Roberto Batochio •.......... PDT
Julio Semeghini. .......••••..•.. PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury.•........... PTB
Lui za Erundina ......•........... PSB
Maluly Netto •.•....•..•......... PFL
Marcelo Barbieri .•..•.........•• PMDB

Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer ...•................ PMDB
Milton Monti ...•................ PMDB
Moreira Ferréira•....•.....•.•.• PFL
Nelo Rodolfo ................•... PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima ....•..........•.•... PFL
Paulo Kobayashi •..•............. PSDB
Paulo Lima ........•............. PMDB
Professor Luizinho •............. PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar ......•............. PMDB
Robson Tuma ...............•..... PFL
Rubens Furlan ...............•... PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres ...........•....... PSDB
Teima de Souza .........•....•... PT
Vadão Gomes .................•... PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano ........•.......... PSDB
Zulaiê Cobra .........•...•••.... PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi ...........•.......... PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry....................• PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra ............•....... PMDB
Welinton Fagundes .....•......... PSDB
Wilson Santos ...............•..• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz •................. PCdoB
Alberto Fraga ..........•........ PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia ....•............... PSDB
Paulo Octávio .......•....•...... PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha ..•.............. PMDB

Goiás
Barbosa Neto ...............•.•.. PMDB
Euler Morais .•..........•..•.... PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes ~ PSDB
Juquinha ...•.................... PSDB
Lidia Quinan .............•....•. PSDB
Lúcia Vânia ............•........ PSDB
Luiz Bittencourt .............•.. PMDB
Nair Xavier Lobo .............••. PMDB
Norberto Teixeira•.............• PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves ..........•......... PMDB
Pedro Wilsbn....•............ : .. 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
Alex Canziani ............•...... PSDB
Basilio 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 Serraglio PMDB
Padre Roque ..............•...•.. PT
Ricardo Barros .•.....•.......... PPB
Rubens Bueno .•.....•........••.. PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer ....•...•.•...... PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reís .•••.• PFL
Carlito Merss •........•.....•... PT
Edinho Be z ..................•..• PMDB
Edison Andrino •..•..•........... PMDB
Fernando Coruja .........•....... PDT
Gervásio 8ilva .........•..•..... PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos ..............•......• PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki .............•.... PT

Pedro Bittencourt •.........•.... PFL
Raimundo Colorobo ••..•••......... PFL
Renato Vi~na.•.....•...••...... PMDB
Serafim Venzon...•.............. PDT
Vicente Caropreso ••......•••...• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••..•••.......•......• PT
Airton Dipp ...••.•.••.......•... PDT
Alceu Collares •...••...•........ PDT
Augusto Nardes ..••.......•....•. PPB
Caio Riela •..•••.•......•.•..... PTB
Cezar Schirmer .•................ PMDB
Darcísio Perondi ..•...•.....•..• PMDB
Enio Bacci •••..•.•.••••..••...•• PDT
Esther Grossi .•••..•..••....•... PT
Fernando Marroni •••.•.•.•.••..•• PT
Fetter Júnior ..••..••..•........ PPB
Germano Rigotto •.•.•..••..•.•.•. PMDB
Henrique Fontana .•.............. PT
Júlio Redecker .••..•..•.....•... PPB
Luis Carlos Heinze ~ PPB
Luiz Mainardi ..•..••......••..•. PT
Marcos Rolim.•..••..•........... PT
Mendes Ribeiro Filho ......•..... PMDB
Nelson Marchezan.••...•..•....•. PSDB
Nelson Proença .....•............ PMDB
Osvaldo Biolchi. •............... PMDB
Paulo José Gouvêa••..••......•.. PL
Paulo Paim.....•....••...•...... PT
Pompeo de Mattos ....••..•......• PDT
Roberto Argenta ....•..••..••..•. PHDBS
Synval Guazzelli .•••.••.••..•..• PMDB
Telmo Kirst ..•....••..•..•...... PPB
Valdeci Oliveira •..•......•...•. PT
Waldir Schmidt •••.•.••..••..••.• PMDB
Waldomiro Fioravante .........•.. PT
Yeda Crusius .••.....•...•....... PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLfTICA RURAL

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3° Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Atila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wílson

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wílson

José Indio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PFL

PPB

PTB

POT

PSDB

PMDB

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Iris Simões
Lino Rossi' (PSDB)
Silas Câmara

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro (rujo
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo"
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PJ,.)
Yvoni/ton Gonçalves

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurrpedes Miranda

Suplentes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo Rebelo (PedoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pa!itor Marildo

PT

PPB

PTa

POT

PSOB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PedoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Anivaldo .Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odilio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (pSn
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Almir Sá
Augusto Narcles
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themrstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wílson Santos

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Adão Pretto
Geraldo Sim6es
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Abelardo Lupion
AntOnio Jorge (PTB)
Carlos MeUes
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

João Caldas
Luiz Dantas

Romel Anizio (PPB)
1 vaga



José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderva
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
2" Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDn
3° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

Mussa Demes (PFL)

PDT
Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Roberto Jefferson

Eber Silva
Pompeo de Mattos

1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vicé-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo \I
Telefones: 318-6929 a 6935

Suplentes

Fax: 318-2146

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Fernando Coruja

Arlindo Chinaglia
FemandoFerro

Jojo Paulo

Alberto Goldmann
Alolzio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Duilio Pisaneschi

Alcione Athayde
Nela Rodolfo

1 vaga

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Regis Cavalcante (PPS)

Eunlcio Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Fernando Zuppo

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis Atila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luis Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Freire Júnior AntOnio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José indio Pedro Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themlstocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho Odflio Balbinotti
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi
1 vaga 1 vaga

PT
. Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha

Geraldo Magela José Genolno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Ni/ton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
20 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares Suplentes

Airton Dipp

De Velasco

Fax: 318-2170

Chico da Princesa

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PT

PFL

POT

PTB

.PPB

PSOB

PMOB

Joio Pizzolatti
Júlio Redeck:er
1 vaga

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318-8285

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo OCtávio
Rubem Medina

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

Elcione Barbalho
4 vagas Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PMOB

PFL

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
20 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PedoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

PTB
Celso Giglio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
1 vaga Remi Trinta

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes Ildefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abllio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi Joio Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simlo Sessim



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
20 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
3° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
LuIs Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Atila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Caio Riela
Iris Simões

Eunlcio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

PauderneyAvelino
Pedro Bittencourt

PFL

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Luiz Salomão

Evilásio Farias
1 vaga

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960 /6989/ 6955

PPB

Basílio Vil/ani (PSDB)
Félix Mendonça

PTB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Cleonãncio Fonseca
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

PFL

PT

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PSDB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1°Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz F:ern!3ndo PPB)
Titulares

Titulares

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Eduardo Seabra (PTB)

1 vaga

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO



Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
10Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
20Vice-Presidente: José Janene (PPB)
30 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Titulares

POT
Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

Suplentes

Haroldo Lima

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PTB

PPB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoS)

PFL

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1°Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
20Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
30 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Darclsio ?erondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmànio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4as feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMiLIA

Olímpio Pires 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Ricardo Maranhão

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes

Suplentes

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

PMOB
Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

PSOB
Dr. Helena

Luís Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda
PPB

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa
PTB

Regis Cavalcante (PPS)

POT
Fernando Zuppo

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Serafim Venzon

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Jairo Azi
Rubens FurJan
1 vaga

PFL
Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
2 vagas

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgllio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSOB

PT

PPB

Amon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga

Suplentes

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Titulares

PMOB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto Gessivaldo Isaias
Hermes Parcianello Jorge Costa
João Henrique Múcio Sá
Marcelo Teixeira Osvaldo Reis
1 vaga Wilson Santos

PSOB
Alolzio Santos BasUio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Mário Negromonte Narcio Rodrigues
Roberto Rocha Paulo Feij6
Romeu Queiroz Ricarte de Freitas
Silvio Torres Sérgio Reis
1 vaga Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

por
Luis Eduardo (S. Part.) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

PFL

José Borba (PMOB)

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
19or Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghalí
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSOB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3° Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Luiza Erundina
1 vaga

Or. Hélio
Serafim Venzon

POT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

Alceu Collares
Enio Bacci

Magno Malta
Renilto Leal

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Alruda (PT)

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMOB
Laire Rosado Eunlcio Oliveira
Pedro Celso(PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSOB
Alex Canziani Arthur Virgllio
Alexandre Santos José Militão
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettí Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Eurlpedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-698716990/7004/7007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



Bloco PSB, PCdoB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo"
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1°Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

Fax: 318-2125

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDB

PMDB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo "
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgflio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro 3 vagas
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

PDT
José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Bloco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Alberto Fraga
Damião Felíciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Renildo Leal

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Agnaldo Muniz

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

João Ribeiro
José Melo

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

Suplentes

João Tota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Josué Bengtson
PDT

PT

PPB

Eurfpedes Miranda

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PMDB

PSDB

PFL

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1°Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° '{ice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Jice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

PFL

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer
1 vaga

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

PFL
Eduardo Paes (IDTB)
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli

Pauderney Avelino



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Agnelo Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Felter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Paulo Braga
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani

Manoel Salviano
Silvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

2 vagas

Armando Abllio
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna

André Benassi
Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior
Léo Alcantara
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
José Dirceu
Marcelo Déda
Waldir Pires

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Nelo Rodolfo
Osmar Serraglio

Zaire Rezende
2 vagas

Feu Rosa
(naldo Leitão

Luiz Piauhylino
Marcus Vicente

Nelson Otoch
Zenaldo Coutinho

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Padre Roque
Paulo Rocha

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira

Iberê Ferreira

Celso Giglio
(ris Simões

Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim FiaJho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (pn
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Atila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga
PMDB

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO,A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genolno e outros
Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:



Haroldo Lima Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001199 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice·Presidente: Elclone Barbalho (PMDB)
20 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice·Presidente:
Relator: Moronl Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, sl139-B
Telefone:318-7054

Suplentes

Euniclo Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

Proposição: PEC 0203195 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
20 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titula....

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Holianda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO § 1°

DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-8E O § 2° DO

REFEIDO ARTIGO,. QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALisTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTlTUlçAo FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Jalio Pastor Valdecl Paiva

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

PDT
Wanderley Martins 1 vaga

1 vaga

Remi Trinta

Coronel Garcia
.Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confacio Moura
3 vagas

José Genoino
Paulo Delgado

2 vagas

6 vagas

Antonio. Feijlo
Amon Bezerra
Sadu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Suplentes

Atila Lins
Coraucl Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

. Joio Rlbeli'o
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russornanno

Joio Tota

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PTB

PT

PFL

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

Cabo Jalio

Neiva Moreira

Uno Rossi
Moron! Torgan (PFL)
Sebastllo Madeira

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Hugo Blehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Joio Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virglllo Guimarães
Waldomiro Fioravante

Henrique Eduardo Alves
Joio Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbleri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nlclas Ribeiro
Pedro Henry

Titula....

AIdlr Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer



Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

João Paulo José Genoino
Marcelo Déda Paulo Delgado
Professor Luizinho Virgilio Guimarães

PPB
Arnaldo Faria de Sá 3 vagas
Herculano Anghinetti
José Linhares

PTB
Eduardo Seabra Caio Riela
Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia

POT
Coriolano Sales Fernando Coruja

"
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
20 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Suplentes

Teima de Souza
3 vagas

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

PT

PFL

PPB

PSOB

PMOB

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basilio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPOE SOBRE O REGIME DE PREVIDêNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)

Titulares

Suplentes

Eurico Miranda
Gilmar Machado Herculano Anghinetti

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PSOB

PMOB

Geraldo Magela

Titulares

Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

PSOB
Anivaldo Vale Alberto Goldman
Ayrton Xerêz Fernando Gabeira (PV)
José Thomaz NonO Marisa Serrano
Luis Eduardo Zenaldo Coutinho
Roberto Brant 2 vagas
Vittorio Medioli

PT
Or. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim "Araújo José Janene
Oliveira Filho Robério Araújo
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB
Albérico Cordeiro Iris Simões
José Carlos Martinez Murilo Domingos

POT
Neiva Moreira Agnaldo Muniz



Djalma Paes Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 08, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Hugo Biehl Jonival Lucas Júnior
PTB

Caio Riela Iris Simões
Rodrigo Maia Renildo Leal

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco (PSB, PedoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Alceu Collares
POT

Bloco (PSB, pedoB)
Or. Hélio

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2" Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSOB)
3° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Antonio Palocei
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano

Celso Giglio
Max Mauro

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

AntOnio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

Almerinda de Carvalho
Aracely de Paula
Batinho Rosado
José Lourenço
Roland Lavigne
Rubens Furlan
Werner Wanderer

Ana Catarina
Armando Abílio
Edinho Bez
João Matos
Jorge Alberto
1 vaga

Adolfo Marinho
José Teles
Juquinha
Udia Quinan
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis

Henrique Fontana
José Pimentel
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Alcione Athayde
José Unhares
Robério Araújo

Iris Simões
Renildo Leal

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Adauto Pereira
Or. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

Anibal Gomes
Waldemir Moká

4 vagas

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Geraldo Magela
João Magno

Luci Choinacki
Luiz Mainardi

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé Indio (PMDB)

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez



1 vaga

Duilio Pisaneschi

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Suplentes

Pompeo de Mattos

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Flávio Derzi
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Rodrigo Maia (PTB)

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PDT

PFL

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Enio Bacci

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Murilo Domingos
1 vaga

Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

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 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO

ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
10Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
20Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Luiz Salomão

Rodrigo Maia

Suplentes

Celso Jacob

Celso Giglio

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André Benassi
Ayrton Xerêz
João Almeida
Marcio Fortes

RaimljJndo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PTB

PFL

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais
1 vaga

Murilo Domingos

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Alofzio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Ricardo Maranhão Sérgio Novais
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de ComissOes Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NO 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposiçao: PLP 0018199Autor: Poder Executivo

Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
10Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
20Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
30 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares

1 vaga



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PedoS)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECERA PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUIÇAo FEDERAL"

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A ALfNEA

"e" DO INCISO II DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"

Suplentes

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

PFL

PSDB

PMDB

Proposição: PEC 374/96 Autor: senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Titulares

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

Almerinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Suplentes

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntOnioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Alorzio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

PFL

PSDB

PMDB

Proposição: PEC 0627198 Autor. Senado Federal
Presidente: Atila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themistocles Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB).

Titulares

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themrstocles Sampaio

Affonso Camargo
Atila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
TeIma de Souza

PT
Ângela Guadagnin

Antonio Palocci
João Herrmann Neto (PPS)

João Magno

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

PT
4 vagas

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PPB
3 vagas Ary Kara

Augusto Farias
Gerson Peres

PPB
Amaldo Faria de Sá

Eurico Miranda
1 vaga

Celso Gigio
1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli

Renildo Leal 1 vaga

PTB
Max Mauro

Nilton Capixaba

Coriolano SalesAirton Dipp

Pedro Eugênio

POT

Bloco (PSB, pedoB)

Vanessa Grazziotir,

Enio Bacci

, José Antonio
I

POT

Bloco (PSB, PC do B)

Coriolano Sales

Djalma Paes



João Ribeiro
José Melo

Luis Barbosa

João Grandão
Padre Roque

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

2 vagas

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

Jorge Costa

Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho

1 vaga

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Elton Rohnelt
Expedito Júnior

Francis.'o Rodrigues
LuIs Barbosa

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

PT

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Titulares

Almir Sá
Oliveira Filho

Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro
Paudemey Avelino
Zila Bezerra

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofício pelo Presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE t' ')
SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NA1uRAL

E OS REFLEXOS DA POL(TICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

POT

Renildo Leal Josué Bengtson

Proposição: RCP 0033/93 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator:

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Badu PiCjlnço
João Castelo
Nllaon Pinto

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

1 vaga

1 vaga
POT

Bloco (PSB, PcdoB)

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
AncistOnio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSOB
Lidia Quinan JovairArantes
LuIs Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Olimpio Pires

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

DESTINADA A APURAR O DESPERD(CIO DE
ALIMENTOS NO PER(ODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODizlO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010195 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice-Presidente: LuIs Eduardo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonlmcio Fonseca (PPB)
TItulares Suplentes

PFL

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2!' Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)

Titula..

Elton Rohnelt
PFL

Suplen~

Dr. Berfedito Dias

João Tota
Luiz Femando

PPB
2 vagas



Sérgio Barros (PSOB) Euripedes Miranda
Bloco (PSB, PCdoB)

SuplentesTitulares

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL
Eujácio Simões Robério Araújo

1 vaga

1 vaga

Suplentes

POT

PTB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC 85/99
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1° Vice-Presidente: José Militão (PSOB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares

Nilton Capixaba

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7051

Jaime Fernandes
José Thomaz NonO
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Rubem Medina

PFL
Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

PFL
Darci Coelho

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Maluly Netto
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

PMOB
6 vagas Ana Catarina

Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé indio

PMOB
Hermes Parcianello

João Mendes
4 vagas

Eduardo Campos Pedro Eugênio

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basilio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

Fernando Gonçalves

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

PSOB
Alex Canziani

Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT
4 vagas

PPB
Eliseu Moura

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

PTB
Walfrido Mares Guia

POT
Celso Jacob

Bloco PSB,PC do B

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

Eber Silva

PSOB
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

PT
4 vagas

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Hugo Biehl
Romel Anizio

PTB
Renildo Leal

1 vaga

POT
Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga



PV

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Hugo Biehl

Iris Simões
PTB

PDT

PPB

Caio Riela

Luis Carlos Heinze

COMISSÃO ESPECIAL DESTIN'ADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7063

Pompeo de Mattos Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

Titulares Suplentes
PFL

José Carlos Vieira Gervásio Silva
Pedro Bittencourt Raimundo Colombo

PMDB
Osvaldo Biolchi Domiciano Cabral
Renato Vianna 1 vaga

PSDB
Vicente Caropreso Nelson Marchezan
Veda Crusius 1 vaga

PT
Fernando Marroni Carlito Merss

Proposição: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
1° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
2° Vice·Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)

Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRÊNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA

Airton Cascavel

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Coriolano Sales

PT

PDT

PTB

PFL

PPB

PSDB

PMDB

··pPS
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

José Roberto Batochio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Proposição: PL 0634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes



Proposição: RCP 0014195 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
:zo Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PEC 0020195 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Arthur Vírgilio
2 vagas

1 vaga

2 vagas

Renildo Leal

Eurico Miranda
Simlo Sessim

Adaudo Pereira
Airton Roveda

Expedito Júnior
Paulo Braga

Custódio Mattos
Feu Rosa

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

1 vaga

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito JCrnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PT

PTB

PDT

PPB

PFL

PFL

PSDB

PMDB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Rita Camara
Zaire Rezende
1 vaga

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrad'a

1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Ssala 139-B
Telefone: 318-6879/318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Eduardo Seabra

Almir Sá
Gerson Peres

Sérgio Barros

Anivaldo Vale
Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Alcestes Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa

AntOnio Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
ZUa Bezerra

PPS
Femando Gabeira (PV) 1 vaga
secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comiss6es Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM ~ FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇAo E

REGULAMENTAÇAo DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhllo Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Joio Caldas Paulo José Gouvêa

Cleuber Cmeiro Ciro Nogueira
Expedito Jl1nior José Carlos Vreira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Ana Catarina Osmar Serraglio
Igor Avelino Osvaldo Biolchi
João Mendes Themístocles Sampaio
Lamartine Posella 3 vagas
Sifas Brasileiro
Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

PDT
Celso Jacob Neuton Lima (PFL)

Proposição: PEC 0007199 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
:zo Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL



PV

PFL

Bloco PSB,PCdoB
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues Paulo José Gouvêa

Femando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

1 vaga

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

1 vaga

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Femando Gonçalves
Magno Malta

Carlos Cury
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
,Vilmar Rocha

PMOB
Darclsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1 vaga

PT
Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

POT
Neiva Moreira

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas

PV

Couraci Sobrinho Aldir Cabral
Joaquim Francisco José Carlos Vieira
José Carlos Aleluia Oscar Andrade

PMDB
Euler Morais , Glycon Terra Pinto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho

PSDB
Chico da Princesa Alolzio Santos
Coronel Garcia Chiquinho Feitosa

PT
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Ary Kara João Tota

PTB
Duilio Pisaneschi 1 vaga

PDT
Dr. Hélio Fernando Zuppo

Femando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ES.PECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplent&$

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Carlos Mosconi João Almeida
Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes
Maria Abadia Ricardo Ferraço
Paulo Kobayashi Saulo Pedrosa

PT
Adão Pretto 4 vagas
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno Júlio Redecker
Fetter Júnior Nelo Rodolfo (PMDB)
Nelson Meurer 1 vaga

PTB
Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta

PDT
Neiva Moreira 1 vaga



PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL,4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
30 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

PPS

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUIZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Hel1ry (PSDB)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PC do B)

1 vaga

1 vaga

2 vagas

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PT

PFL

PPB

PTB

PSDB

PMDB

PDT

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Coruja

Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho (PPS)

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

1 vaga Duilio Pisaneschi
1 vaga

Hugo Biehl
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

6 vagas

Eduardo Seabra

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernandõ Ferro

Paulo Rocha

Anivaldo Vale
Arthur Virgílio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PFL

PPB

PTB

PDT

PSDB

PMDB

Fernando Coruja

Antonio Feijão
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

Roberto Jefferson

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Atila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
'Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Gustavo Fruet
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá

Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL

Secretário: Marcos Figueira de Almeida Paulo José Gouvêa
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

PPS

De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA F~EVENTIVAE

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA' DE



EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6° DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Ana Catarina
Euler Morais
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Udia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Celso Russomano
José Linhares
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

Eber Silva

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Armando Abílio
Osmãnio Pereira

4 vagas

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Serafim Venzon

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

POT

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

Ricardo Noronha
.synval Guazzelli

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Djalma Paes
Bloco (PSB, PcdoB) Eurípedes Miranda Wanderley Martins

Jandira Feghali Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318 6874

PPS

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11. Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Airton Cascavel
PPS

Regis Cavalcante



CONSTITUiÇÃO FEDERAL. (RECURSO DA
SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)

Jandira Feghali Evilásio Farias
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Pedro Canedo Marcos de Jesus

1 vaga

2 vagas

Enio Bacei

Suplentes

Nilton Baiano
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

AntOnio Geraldo
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Jairo Azi
José Ronaldo

2 vagas

Confúcio Moura
Jorge Costa

Ricardo Noronha
Teté Bezerra

2 vagas

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Pedro Henry
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Palocei
Carlos Santana

Maria do Carmo Lara

PV

PT

PFL

PTB

por

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCOOB)

Arlindo Chinaglia
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Proposição: PEC 82/95 Autor: Carlos Mosconi e Ouatros
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Darcisio Perondi (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3° Vice-Presidente: Henrique Fontana (PT)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Armando Abflio
Oarcísio Perondi
Jorge Alberto
Lídia Quinan (PSDB)
Maria Elvira
Pinheiro Landim

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Osmênio Pereira (PMDB)
Rafael Guerra
Vicente Caropreso

Titulares

Almerinda de Carvalho
Francisco Coelho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Paes Landim
Ursicino Queiroz

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Fernando Gabeira .

vaga,

vaga

Celso Giglio

Antonio Palocei
Iara Bernardi

2 vagas

6 vagas

Suplentes

Aloízio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga,

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

Fernando Gonçalves
João Pizzolatti Robertb Jefferson

Luís Carlos Heinze
1 vaga Airton Dipp

PT

PFL

PPB

,PTB

por

PSDB

PMDB

Bloco (PSB;.PCdoB,

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Titulares

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMOB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi

Enio Bacci

José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus
PV

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais,Ànexo li, Salà 165-8
Telefone: 3180767

Secretário(a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTIN\DAA
ACRESCENTAR DISPOSITIVO AO ART. 195 DA

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
FISCALIZAR OS EXERCíCIOS DE

EMERGêNCIA NA USINA NUCLEAR ANGRA 11



Proposição: Autor: Deputado Fernando Gabeira Darci Coelho Elton Rohnelt
Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL) Deusdeth Pantoja Gervésio Silva

1° Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT) José Rocha Ildefonço Cordeiro

2° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB) Moreira Ferreira José Mendonça Bezerra
Paulo Octávio Pedro Pedrossian

3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB) Roberto Brant Roberto Pessoa
Relator: Fernando Gabeira (PV) PMDB

Titulares Suplentes
Gessivaldo Isaias Hermes Parcianello
Jorge Alberto José Indio

PFL Júlio Delgado Osvaldo Reis
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga Mattos Nascimento 3· vagas

PMDB Norberto Teixeira
Glycon Terra Pinto 1 vaga) Paulo Lima

PSDB PSDB
Antonio Feijão 1 vaga Augusto Franco Alberto Goldman

PT Dr. Heleno Carlos Batata
Luiz Sérgio 1 vaga Jovair Arantes Nelson Otoch

PPB Ricarte de Freitas Sérgio Carvalho
Jair Bolsonaro 1 vaga Silvio Torres 2 vagas

PTB Vicente Arruda
Eduardo Paes 1 vaga PT

PDT João Paulo 4 vagas
Agnaldo Mun:z 1 vaga Milton Temer

Bloco (PSB, PCdoB) Wellington Dias

Jandira Feghali 1 vaga 1 vaga

Blaço (PL, PST, PMN, PSO, PSL) PPB

Pastor Valdeci Paiva '1 vaga Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão GomesPPS Luiz Fernando 1 vagaRegis Cavalcanti 1 vaga

PTB

S13cretário: Silvio Sousa da Silva Celso Giglio Josué Bengtson

Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo 11, Sala 165-B POT
Fernando Coruja José Roberto BatochioTelefone: 318-7061 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERioDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUE~ HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUiDO NOS SEIS MESES ANTE
RIORES AO PLEITO", APENSADA ÀQUELA

(INELEGIBILIDADE)
Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi·Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

Evilásio Farias José Antonio
. Blaço (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: JoAo Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: BasUío Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Regis Cavalcante
PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIANACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Márcio Bittar

Atila Lins
PFL

Affonso Camargo



Titulares Suplentes PT
PFL Carlos Santana João Coser

Affonso Camargo Aldir Cabral Pedro Celso Luiz Sérgio
Aracely de Paula Átila Lins Teima de Souza Pedro Wilson
Eliseu Resende Ciro Nogueira Wellington Dias Valdeci Oliveira
Ildefonça Cordeiro Francisco Rodrigues PPB
José Rocha João Ribeiro Almir Sá Alcione Athayde
Neuton Lima Luís Barbosa Ary Kara Francisco Silva
Oscar Andrade Raimundo Colombo Telmo Kirst Júlio Redecker

PMDB PTB
Antônio do Valle Barbosa Neto Duílio Pisaneschi Albérico Cordeiro
Domiciano Cabral Darcisio Perondi POT
João Henrique Múcio Sá Olipio Pires Wanderley Martins
José Borba Philemon Rodrigues Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)Marcelo Teixeira Ricardo Izar Eujácio Simões Almeida de JesusPedro Chaves 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)PSOB Jandira Feghali 1 vagaAlberto Goldman Chico da Princesa
PVBasilio Víllani Feu Rosa

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)Mário Negromonte Mareio Fortes
Secretária: leila MachadoPaulo Feijó 3 vagas
local: Servo De Comissões Especiais, Anexo 11, Safa 129-BRomeu Queiroz

Silvio Torres Telefone: 318-8434

EDiÇÃO DE HOJE: 320 PÁGINAS


