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153......................................................................... 15332

Usou da palavra a sra Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 15333

Usou da palavra peja ordem o Sr. Deputa-
do FERNANDO CORUJA...................................... 15333.

Usou da palavra o Sr. Deputado LUIZ
ANTONIO FLEURY, autor do destaque................. 15333

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ GENOrNO. 15333

Usou da palavra a sra Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 15333

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOC~NCIO OLIVEIRA, JOSÉ GENOrNO. 15334

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, '0 Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZZIO ,... 15334
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MENDES RIBEIRO FILHO, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO. 15334

CARLlTO MERSS (Pela ordem) - Apoio à
campanha desencadeada pelo Sindicato dos Au
ditores Fiscais da Receita Federal, reivindicatória
de correção da tabela do Imposto de Renda. ....... 15334

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausência do Deputado Marcelo
Déda. 15335

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
çao dos Srs. Deputados para sessao extraordi-
nária matutina dia 12 de abril. 15335

SiLVIO TORRES (Pela ordem) - Sugestão
à Presidência de horário para inicio da Ordem do
Dia da sessão extraordinária cdnvocada para o
dia 12 de abril. 15335

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado SiLVIO TORRES. 15335

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA............................................................... 15336

DR. HÉLIO (Pela ordem) - Apresentação
de requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre a prestação de contas, pela Prefei
tura Municipal de Campinas, Estado de São Pau
lo, do convênio firmado para combate ao den-
gue......................................................................... 15336

AIRTON CASCAVEL (Pela ordem) - Re
gistro da visita do Presidente Fernando.Henrique
Cardoso à Venezuela para assinatura de acordos
econômicos. Anúncio do encaminhamento de re
querimento de informações ao Ministério do De
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior so
bre liberação, pelo Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social - BNDES, de re
cursos para financiamento da construção de pon-
te na Venezuela pela empresa Odebrecht ....... ..... 15336

MARCOS ROLlM (Pela ordem) - Realiza
ção, pela Comissão de Direitos Humanos da
Casa, de palestra com o Prof. Shimon Samuels
sobre o tema "Ódio an-line: discriminaçao e ra
cismo na Internef'. Anúncio da apresentação de
requerimento para constituição de grupo parla
mentar destinado à regulamentação da Internet
no Brasil...... 15337

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Lançamen
to, no Auditório Nereu Ramos, do Movimento De-
mocrático de Base - MDB. 15337

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 15337

Supressão das expressões destacadas..... 15337

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação'
da Emenda Aglutinativa nO 44. 15347

Usou da palavra a Sr& Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. .. 15347

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JANDIRA
FEGHALI, CAIO RIELA. 15347

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ.......................................................................... 15347

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO
CARLOS BISCAIA. 15348

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ UNHARES. ..... ..... 15348

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO.......................................... 15348

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GERSON GABRIELLI,
PEDRO VALADARES............................................ 15348

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausência do Deputado José Dir-
ceu......................................................................... 15349

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSUÉ
BENGTSON, IBER~ FERREIRA, DOMICIANO
CABRAL. 15349

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALEXANDRE CARDOSO ;... 15349

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ALCIONE
ATHAYDE, MARCOS AFONSO, LAIRE
ROSADO, OSVALDO SOBRINHO, LUIZ
MAINARDI, ROBERTO ARGENTA, PAULO
OCTÁVIO. 15349

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
da convocação dos Deputados para sessão ex-
traordinária matutina dia 12 de abril. 15349

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados HELENILDO
RIBEIRO, RENATO VIANNA. 15349

PEDRO EUG~NIO (Pela ordem) - Visita
de delegação de Deputados integrantes da Co
missão de Finanças e Tributação ao Banco Cen
trai do Brasil para questionamento acerca de pro-
cesso relativo ao Banco Nacional. 15349
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados COSTA
FERREIRA, JOSÉ CARLOS COUTINHO .

LUCI CHOINACKI (Pela ordem) - Greve
dos professores do Estado de Santa Catarina......

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EURICO
MIRANDA;" RAIMUNDO SANTOS, RONALDO
CEZAR COELHO, AUGUSTO NARDES, DINO
FERNANDES .

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) _ Realiza
ção, em São Paulo, Estado de São Paulo, de ato
público pela ética e moralidade pública .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto; os Srs. Deputados MARÇAL FILHO,
RICARDO RIQUE, MIRIAM REID, ALMERINDA
DE CARVALHO, ALCESTE ALMEIDA,
LAVOISIER MAIA, HENRIQUE EDUARDO
ALVES, VALDECI OLIVEIRA, GERMANO
RIGOTTO, SALVADOR ZIMBALDI,
MARCONDES GADELHA ..

ANTONIO CARLOS BISCArA (Pela ordem)
- Orientação da respectiva bancada. Lamento
pela exoneração do Sr. Ministro José Carlos
Dias, da Justiça .

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

Aprovação da Emenda Aglutinativa nO 44 .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nO 40 .

Usou da palavra a sra Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria .

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

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ARLINDO
CHINAGLlA, ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS, ANA CATARINA. ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO : ..,

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CORNÉLlO
RIBEIRO, ROBERTO ROCHA .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO, ANTONIO CARLOS
BISCAIA .

15350

15350

15350

15350

15351

15351

15351

15351

15360

15360

15360

15360

15361

15361

15361

15361

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados LUIZ RIBEIRO,
RAFAEL GUERRA, WALDIR SCHMIDT, Luis
EDUARDO, ARNALDO FARIA DE sÁ,
HENRIQUE FONTANA, GESSIVALDO ISAIAS,
JOAO MAGALHAES, JOSÉ BORBA, JOSÉ DE
ABREU, DARCfslO PERONDI, JOAO MAGNO,
NILO COELHO, JOÃO MENDES, PINHEIRO
LANDIM. 15362

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MENDES RIBEIRO FILHO............................... 15362

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PADRE ROQUE,
AYRTON XER~Z, SÉRGIO NOVAiS..................... 15363

Usou da palavra peja ordem o Sr. Deputa-
do FERNANDO CORUJA..................................... 15363

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOAO CALDAS,
ARY KARA, RICARDO BARROS.......................... 15363

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
da convocação dos Deputados para sessão ex-
traordinária matutina dia 12 de abril. 15363

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ARNON
BEZERRA, CHIQUINHO FEITOSA...................... 15363

RICARDO BARROS (Pela ordem) - Solici
tação aos Deputados integrantes da Comissão
Mista do Salário Mínimo de comparecimento
para votação do relatório do Deputado Armando
Monteiro....... 15363

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados GILBERTO
KASSAB, JÚLIO REDECKER, ARMANDO
MONTEIRO, NILTON CAPIXABA, MÚCIO SÁ...... 15363

Usou da palavra a sra Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. .. ......... ........ ...... ...... 15364

ODELMO LEAo (Pela ordem) - Convoca
ção dos Deputados integrantes do Partido Pro
gressista Brasileiro para comparecimento à ses
são extraordinária prevista para as 9 horas do
dia 12 de abril. Importância da votação da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 7, sobre im
prescritibilidade na relação entre capital e traba-
lho no campo. 15364

ARMANDO ABfLlO (Pela ordem) - Regis-
tro de voto. Indagação à Presidência sobre pauta
dos trabalhos da semana vindoura. 15364

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Armando AbíJio. 15364

EDINHO ARAÚJO (Pela ordem) - Audiên-
cia do orador e de representantes dos produtores
do setor de citricultura do Estado de São Paulo
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com o Ministro Pratini de Moraes, para reivindi
cação de recursos destinados ao combate contra
o cancro citrico; e com o Secretário-Executivo da
Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, Rober
to Giannetti da Fonseca, para reivindicação de
maior apoio à exportação de frutas e sucos.......... 15364

Usaram da palavra, pela ordem, para re-
gistro de voto, os Srs. Deputados EDMAR
MOREIRA, MAnOS NÂSCIMENTO, JOAQUIM
BRITO, UDSON BANDEIRA, JOEL DE
HOLLANDA, NAIR XAVIER LOBO........................ 15365

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 15365

Aprovação da Emenda Aglutinativa nO 40.... 15365

Apresentação de proposições:
RONALDO VASCONCELLOS; BETINHO
ROSADO; SAULO PEDROSA E OUTROS;
RUBENS BUENO; GASTÃO VIEIRA; F~L1X

MENDONÇA; ALB~RICO FILHO; CORONEL
GARCIA E OUTROS; DAMIÃO FELlCIANO;
NARCIO RODRIGUES; LUCIANO PIZZAnO E
OUTROS; JOÃO CALDAS; EUNlclO OLIVEIRA;
SILVIO TORRES; ALBERTO FRAGA; MARCOS
AFONSO; NELO RODOLFO; FRANCISTONIO
PINTO; FERNANDO CORUJA; PEDRO
WILSON; DR. HÉLIO; MIRO TEIXEIRA;
ALOIZIO MERCADANTE; MARIA ABADIA;
ADÃO PRETTO E ALOIZIO MERCADANTE;
VANESSA GRAZZIOTIN; JOSÉ CARLOS
COUTINHO; ALDO REBELO; PEDRO CHAVES;
REGIS CAVALCANTE; INÁCIO ARRUDA;
BETINHO ROSADO E INOCt::NCIO OLIVEIRA;
PAULO OCTÁViO.................................................. 15375

PAUDERNEY AVELlNO (Pela ordem) 
Desempenho do Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA, reunido em Manaus, Estado do
Amazonas. Anúncio de realização, na capital
amazonense, de seminário sobre exportações. .... 15377

FRANCISCO RODRIGUES (Pela ordem) 
Registro de voto. Cumprimentos ao Presidente
da República pela exoneração do Ministro da
Justiça. 15378

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ALMIR SÁ,
ROMMEL FEIJ6, ROB~RIO ARAÚJO, WILSON
BRAGA, EFRAIM MORAIS, FRANCISCO
GARCIA, REMI TRINTA, MUSSA DEMES,
RONALDO VASCONCELLOS, JUQUINHA,
JOSÉ JANENE. 15378

PEDRO CHAVES (Pela ordem) - Anúncio
de apresentação de projeto de lei sol re a inclu-
são dos Municípios do nordeste do Estado de

Goiás na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE..... 15378

RUBENS BUENO (Pela ordem) - Anúncio
de apresentação de projeto de lei sobre determi
nação de prazo para julgamento de recursos in
terpostos junto ao Conselho de Recursos da Pre-
vidência Social. 15378

SILVIO TORRES (Pela ordem) - Anúncio
de apresentação de projeto de lei sobre dispensa
da apresentação de declaração de rendimentos
ou de informações de pessoas jurídicas extintas
para efeito de baixa de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica. 15378

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem) 
Anúncio de encaminhamento de indicação ao
Comandante da Aeronáutica para ampliação e
moderniZAção do Aeroporto Zumbi dos Palma-
res, em Maceió, Estado de Alagoas. 15379

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados EULER RIBEIRO,
NICIAS RIBEIRO, EDISON ANDRINO. 15379

PAULO PAIM (Pela ordem) - Registro de
voto. Justificativa da ausência nas votações an-
teriores. 15379

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RITA CAMATA,
CEZAR SCHIRMER. 15379

EDINHO ARAOJO (Pela ordem) - Contrari
edade ao apensamenta de projeto de lei da Co
missão de Viação e Transportes, sobre pedágios,
a outros relativos ao mesmo assunto. 15379

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DARClslO
PERONDI, ZAIRE REZENDE. 15379

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do WALTER PiNHEIRO......................................... 15380

ANTONIO CARLOS PANNUNZZIO (Pela
ordem) - Falecimento do jurista Euclydes de
Cerqueira Cintra, ex-Presidente do Tribunal de
Justiça de Santa Catarína. 15380

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO REIS. 15380

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
REGIS CAVALCANTE (PPS - AL) - Saldo

superavitãrio das contas públicas brasileiras em
decorrência do contingenciamento de recursos
destinados às áreas de saúde, previdência e as-
sistência social. 15380

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA, MARCOS
AFONSO, PAULO OCTÁVIO, VIC PIRES
FRANCO, OSMAR SERRAGLlO (Pela ordem) -
Registro de voto. 15381
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CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB, BA) 
Debate realizado na Comissão Especial do Siste
ma Financeiro com o Presidente da Federação
Brasileira das Associações de Bancos 
FEBRABAN, Dr. Roberto Egydio Setúbal, acerca
da regulamentação do Sistema Financeiro Nacio
nal. Protesto contra a proposta do Governo de fi
nanciamento da privatização do BANESPA com
recursos do BNDES. 15381

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Re-
gistro de voto. 15382

SERAFIM VENZON (Pela ordem) - Regis
tro de voto. Defesa da implantação de hospital
regional no extremo oeste do Estado de Santa
Catarina. 15382

VITTORIO MEDIOU (Pela ordem) - Regis-
tro de voto... 15382

JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela or
dem) - Congratulações ao Conselho Administra
tivo de Defesa Econômica - CADE, pela deci
são sobre processo envolvendo a Cervejaria Kai-
ser.......................................................................... 15382

JOSÉ PRIANTE, ENIVALDO RIBEIRO,
BETINHO ROSADO (Pela ordem) - Registro de
voto........................................................................ 15383

DR. ROSINHA (PT - PR) - Necessida
de de discussão de política salarial digna e
distribuição de renda satisfatória para rever
são do quadro de pobreza e desemprego im
posto pelo modelo econômico neoliberal im
plantado no Pais. Exemplos de fracasso do
referido modelo em outras nações da Améri-
ca Latina. 15383

JOVAIR ARANTES, JOÃO GRANDÃO,
PAULO MARINHO, JOSÉ CARLOS VIEIRA,
RICARDO BERZOINI, FRANCISCO COELHO
(Pela ordem) - Registro de voto........... 15383

PAULO DELGADO (PT - MG) - Conve
niência de esclarecimentos do Ma
jor-Brigadeiro-do-Ar Aluízio Weber sobre
pronunciamento alusivo à transferência do
controle acionário da Empresa Brasileira de
Aeronáutica - EMBRAER, para consórcio
liderado por empresas francesas. 15384

GERALDO MAGELA, WILSON
SANTOS (Pela ordem) ;- Registro de voto. .... 15385

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP) 
Exclusão dos aposentados e pensionistas
da Previdência Social dos beneficios da me-

dida provisória sobre reajuste do valor do
salário mínimo vigente no País. 15385

BADU PICANÇO, NÉLSON
PROENÇA, VALDIR GANZER, MARIA DO
CARMO LARA, GERVÁSIO SILVA, JOÃO
HENRIQUE, GERALDO SIMÕES (Pela or-
dem) - Registro de voto. 15387

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) - Crí
tica à demissão de funcionários da Companhia
de Eletricidade do Ceará - COELCE. Defesa de
reestatização da empresa. 15387

WELLlNGTON DIAS (PT - PI - Pela or
dem) - Registro de voto. Realização de audiên
cia pública da Subcomissão Especial destinada à
análise de denúncias de irregularidades no
FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério. Proposta da Assembléia Legislati
va do Piauí de realização de debate sobre a apli
cação dos recursos vinculados ao ensino funda-
mentai no Estado. 15388

VIII - ENCERRAMENTO
3 - ATOS DA PRESIDÊNCIA
a) Declara efetivado como titular do

mandato de Deputado Federal o Senhor Ri-
carte de Freitas Júnior 15419

4 - ATOS DO PRESIDENTE
a) APOSTILA: Mauro Simões da Silva,

Juarez Rocha Gomes. 15419
COMISSÃO
5 -ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação, 68 Reunião (Ordinária), em
11-4-2000. 15419

b) Comissão de Seguridade Social e
Família (Subcomissão Especial para Estu
dos das Tabelas de Procedimentos do SUS)
68 Reunião (Ordinária), em 10-8-99. Termo
de Reunião, em 9-11-99 15422

6 - PARECERES - Projetos de Lei
nOs 4.715-D/94, 3.844-D/97 e Projetos de
Decreto Legislativo nOs 327-A/99, 328-A/99,
334-A/99, 351-A/99, 359-A/99 e 370-A/99.... 15423

7 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Política

Rural, nO 3, em 11-4-2000. 15528
a-MESA
9 - LíDERES E VICE.LíDERES
10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMiSSÕES
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Ata da 49ª Sessão Solene, Matutina, em 11 de abril de 2000
Presidência dos Srs.: Sérgio Miranda, Aldo Rebelo, Eduardo Campos e

Sérgio Guerra, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

Suplentes
Jorge Costa

Osvaldo Reis

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10h13min)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) 
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. EDUARDO CAMPOS, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O Sr. Dr. Hélio, servindo como 1º Secretário,
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem nº 443

Senhores-Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,

submeto a elevada deliberação de Vossas Excelênci
as o texto do projeto de lei que "Altera dispositivos da
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, alterada pela
Lei n29.433, de 8 de janeiro de 1997, destinando recur
sos da compensação financeira para projetos científicos
e de desenvolvimento tecnológico, na área de recursos
hidrícos e da outras providências'1.

Brasília, 3 de abril de 2000 - Fernando Henri
que Cardoso.

Mensagem nº 444

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto a elevada deliberação de Vossas Exce
lências o texto do projeto de lei que "Altera o art. s.da
Lei nl! 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com a reda
ção dada pelo art. 32da Lei nº 8.001, de 13 de março
de 1990, e o § 2º, do art. 29 da Lei nº 8.001, de 13 de
março de 1990, e dá outras providências ".

Brasília, 3 de abril de 2000 - Fernando Henri
que Cardoso.

Mensagem nº 476

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, o
texto do projeto de lei que "Altera dispositivos da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943",

Brasília, 10 de abril de 2000 - Fernando Hen
rique Cardoso.

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

Ofício nl! 718-L-PFU2000

Brasília, 11 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Airton Cas

cavel (PPS/RR) para integrar, como membro titular, a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar
a ocupação de terras públicas na Região Amazônica",
em substituição ao Deputado Francisco Rodrigues.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publicque-se.
Em 11-4-00 - Michel Temer - Presi

dente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, nos seguin
testermos:

OF/GAB/I/N2 170

Brasília, 31 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos

nomes dos Deputados do Bloco PMDB/PST/PTN que
comporão a Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada a "investigar a ocupação de terras públicas na
Região Amazônica".
Titulares
Alceste Almeida
Antônio Feijão
Confúcio Moura
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Outrossim, informo que a vaga restante será
preenchida oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Publique-se.
Em 11-4-00 - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/I/NQ 186

Brasília, 11 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nQ106, encami

nho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/PST/PTN, que integra
rão a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a "Investigar a aplicação irregular de recursos do
Fundo de investimentos do Nordeste - FINOR".
Titulares Suplentes
Armando Monteiro Pinheiro Landim
Múcio Sá Armando Abílio
Olavo Calheiros

Outrossim, informo que a vaga existente será
preenchida oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Publique-se.
Em 1-4-00 - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/I/NQ 187

Brasília, 11 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nQ105, encaminho

a Vossa Excelência a relação dos nomes dos Deputa
dos do Bloco PMDB/PST/PTN, que integrarão a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "investi
gar a incidência de mortaildade materna no Brasil".
Titulares Suplentes
Ana Catarina Júlio Delgado
Elcione Barbalho Marcelo Barbieri
Geovan Freitas

Outrossim, informo que a vaga existente será
preenchida oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN

Publique-se.
Em 11-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Waldemir Moka, 12 Vi
ce-Presidente, no exercício da Presidência da Co
missão de Agricultura e Política Rural, nos se
guintes termos:

Ofício nQ383/2000

Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Interno desta

Casa, comunico a Vossa Excelência que, na presente
data, esta Comissão aprovou o parecer contrário do De
putado Geraldo Simôes, designado Relator do Vence
dor, ao Projeto de Lei nQ1.904-A/96, contra os votos dos
Deputados Augusto Nardes, Luís Carlos Heinze e, em
separado, do Deputado Romel Anízio.

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

Respeitosamente, Deputado Waldemir Moka,
1Q Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 11-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OF. NQ 150-P/2000 - CCJR

Brasília, 04 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

.dências regimentais e cabíveis, o Projeto de Lei nQ

1.840/96, apreciado por este Órgão Técnico em 30 de
março do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Ronaldo César Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 11-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. NQ 163-P/2000 - CCJR

Brasília, em 05 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, as Propostas de Emenda à
Constituição~ 20/99,78 e 161/99, apensadas, aprecia
das por este Órgão Técnico em 04 de abril do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.
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Publique-se.
Em 11-4-2000 - Michel Temer, Presi

dente.

CF. Nº 164-P/2000 - CCJR

Brasília, 05 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa xcelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, as propostas de Emenda à
Constituição rf!!77/99 e 174/99, apensada, apreciadas
por este Órgão Técnico em 04 de abril do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de estima e distinta conside
ração.

Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 11-4-2000 - Michel Temer, Presi

dente

Do Sr. Deputado Manoel Castro, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

CF. P-Nº 044/2000

Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao dis

posto no art. 58, do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu, unanimemente, pela compati
bilidade com o Plano Plurianual e éom a Lei de Di
retrizes Orçamentárias e pela não implicação orça
mentária do Projeto de Lei nº 671/99, do Sr. Aloysio
Nunes Ferreira, e dos PL n2! 830/99, 1.604/99,
apensados.

Cordiais Saudações, Deputado Manoel Cas
treo, Presidente.

Publique-se.
Em 11-4-2000 - Michel Temer, Presi

dente

Do Senhor Deputado Barbosa Neto, Presi
dente da Comissão de Viação e Transportes, nos
seguintes termos:

Cf. P-8/2000

Brasília, 5 de abril de 2000

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

do Regimento Interno, comunico a V. Ex!! que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 1.919/99 -

do Senado Federal (PLS nº402/99) - que "altera a re
dação da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973,
para incluir o Porto Barra do Riacho na relação descri
tiva dos portos marítimos, fluviais e lacustres do PIa
no Nacional de Viação, de que trata o item 4.2".

Atenciosamente, Deputado Barbosa Neto,
Presidente.

Publique-se.
Em 11-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Roberto Argenta, nos se
guintes termos:

Ofício nº 129/2000

Brasília-DF, 6 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a

Vossa Excelência com o objetivo de indicar, de acor
do com o princípio da proporcionalidade partidária,
como membro suplente da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "investigar a ocupação de terras
públicas na região amazônica", o Senhor Deputado
Francisco Rodrigues em substituição ao Deputado
Airton Cascavel.

Sendo o que me apresentava para o momento,
colho a oportunidade para reiterar os meus protestos
de elevada consideração e distinto apreço.

Respeitosamente, Roberto Argenta, Deputado
Federal.

Defiro. Publique-se.
Em 11-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Senhor Deputado Ricarte de Freitas, nos
seguintes termos:

Brasília, 11 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
do Mato Grosso.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço.

Ricarte de Freitas Junior, PSDB/MT.

Publique-se.
Nos termos do artigo 241, inciso I, do

RICO. Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 11-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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o SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear o centenário
de nascimento de Gilberto Freyre.

Anuncio as presenças de sua neta, Sra. Ana Ce
cília Pimentel Cardoso, de sua filha, Sra. Sônia Maria
Freyre Pimentel, a quem convido para compor a
Mesa. (Palmas.)

Convido todos a assistir à exibição de vídeo so
bre a vida de Gilberto Freyre.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) - Anun
cio a presença do Embaixador do Chile, Sr. Juan Mar
tabit; do Conselheiro Cultural da Embaixada de Portu
gal, Sr. Rui Rasquilho; do Sr. Embaixador Nestor dos
Santos Lima, do Ministério das Relações Exteriores;
do Embaixador da Polônia, Sr. Boguslaw Zakrzeniski;
do Sr. Jorge José de Santana, Diretor da Escola de
Governo e Políticas Públicas de Pernambuco; do Sr.
Petronilo Santa Cruz de Oliveira Filho, Coordena
dor-Gerai da Fundação Joaquim Nabuco; do Senador
Jorge Kalume; do Sr. Cassiano Nunes, Professor da
Universidade de Brasília; da Sra. Vilma Figueiredo, Vi
ce-Presidente da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência - SBPC; do Sr. Vamireh Chacon,
Professor da Universidade de Brasília; do Sr. Jota
Alcides, Assessor Especial da Presidência do jornal
Correio Braziliense.

Comunico a V. Exas. que o Governador Mário
Covas enviou como seu representante a esta sessão,
uma vez que não pôde comparecer, o Sr. Antonio Car
los Rizeque Malufe.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) - Convi
do para fazer uso da palavra o Deputado Aldo Rebelo,
autor do requerimento desta sessão solene em ho
menagem ao centenário de nascimento de Gilberto
Freyre.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Sérgio Miranda, Sra. Sonia Maria Freyre Pimentel,
ilustre filha de nosso tlomenageado, Sras. e Srs. Re
presentantes do Corpô Diplomático, Sras. e Srs. De
putados, senhoras e senhores, era o ano de 1933, da
ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. O pintor
fracassado iniciava sua escalada pelo estabeleci
mento da supremacia da raça ariana, destinada a lim
par o mundo das impurezas do sangue e da alma. Os
eslavos, por exemplo, duplamente contaminados na

Rússia, pelo sangue e pelo bolchevismo contra o qual
o führer se tomara de ódio.

A depressão econômica mundial desdobrava-se
em depressão do espírito diante do êxito inicial da
empreitada nazista. A influência do Terceiro Reich
não tardaria em espalhar modelos, cópias e versões
em toda a extensão do planeta. Com mais ou menos
sucesso o modelo alemão arregimentava simpatias
para estigmatizar o ferrão ariano no resto e no rosto
da humanidade, sustentando a superioridade de uma
raça sobre outra.

O Brasil tateava em busca de suas identidades.
Identidade de povo e identidade de nação. O embai
xador inglês chegou a registrar por esse tempo que tí
nhamos mais orgulho em ser reconhecidos como per
nambucanos, mineiros ou gaúchos do que propria
mente por brasileiros. Quem sabe esse regionalismo
desprovido de nacionalidade apenas refletisse a difi
culdade no reconhecimento da segunda identidade, a
de povo, ou de povos, de que são compostas as na
ções.

Para alguns, éramos um caso quase perdido.
Não tivéramos a fortuna da colonização inglesa, ho
landesa ou francesa. Descendíamos do pior europeu,
o português, e do pior português, o degredado, crimi
noso, sifilítico. Escória da Europa e do seu próprio
país. Escória da escória, portanto.

E como para demonstrar seu estágio de degra
dação na escala genética e moral, aqui o português
misturou-se ao índio, etapa indefinida entre bicho e
gente, a quem a Igreja muito demorou a reconhecer a
existência de alma. Ao deformado português o índio
acrescentara sua preguiça, aversão ao trabalho, in
disciplina e outros trejeitos mórbidos.

A situação perdia-se de vez com a incorporação
do africano, cuja inferioridade e inadaptabilidade para
a civilização e o progresso o antropólogo baiano Nina
Rodrigues tentara provar "cientificamente". O nosso
caso era feio, na observação mordaz de Darcy Ribei
ro. A apreciação negativa não escapava ao senso co
mum, reduzia a estima individual e coletiva, embotava
nossas esperanças de desenvolvimento material e
espiritual.

Joaquim Murtinho, o Ministro da Fazenda do
Presidente Campos Sales, ao explicar sua política
econômica, tão parecida com a atual e tão elogiada
peJos governantes de hoje, não se escusou em dizer:
"Não podemos tomar os Estados Unidos da América
como tipo por não termos as aptidões superiores de
sua raça, força que representa o papel principal no
seu progresso industrial".
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Vale a pena transcrever o comentário de Gilber
to Freyre em 'Homens, engenharias e rumos sociais"
a propósito da afirmação de Murtinho:

Era o brasileiro a sentir-se incapaz de
vir a afirmar-se nação moderna - tipo de na
ção, para Murtinho, idealmente caracteriza
do pelos Estados Unidos - pelo fato - po
de-se sociologicamente caracterizar - de
estar situado em espaço tropical e de ser de
raça inferior à dos anglo-saxões. O trópico e
a raça considerados vilões.

Entretanto, quem recuasse dois sécu
los - a concepção de tempo tríbio que nos
facilite tal mobilidade - se depararia com o
Nordeste do Brasil - nisto continuando os
bandeirantes ou os paulistas - desmentindo
estes dois mitos. Primeiro, pelo fato de vir,
desde o século XVI - o século em que o
bandeirante começou a ser uma afirmação
da capacidade do brasileiro para tornar-se
nação - construindo, além de uma econo
mia, uma civilização, que despertaria no
mesmo século e no seguinte, cobiças de eu
ropeus nórdicos que tentariam incorporá-Ias
aos seus impérios. Segundo, por ter a gente
ela própria já biologicamente tríbia do nor
deste - branca, ameríndia, negra - demons
trado ser gente, além de vigorosa, conscien
te de sua pré-brasileiridade, pela maneira
com que repeliu franceses e holandeses.
Pelo modo por que escreveu a sangue, nas
batalhas dos montes Guararapes, o endere
ço certo do Brasil: uma nação só e não duas
ou três. Uma nação e não outra e imensa
Java com uma minoria de nórdicos domi
nando do alto, maltratando do alto, multi
dões de gentes tropicalmente morenas.

Murtinho expressava o pensamento vigente na
república oligárquica dos fazendeiros de São Paulo,
tal como hoje a depreciação do povo e do País es
pelha a mesma ilusão no capitalismo anglo-saxão
na sua forma neoliberal. Para trás ficara a promessa
de república mestiça e de esperança democratiza
dora encarnada por Floriano Peixoto, ele próprio ca
boclo nordestino, como gostava de se reconhecer, e
nessa condição exaltado por intelectuais republica
nos e progressistas como Raul Pompéia e Artur
Azevedo.

O desconforto com as cores do Brasil era tama
nho que, a partir das doutrinas sobre a inferioridade
biológica de negros e índios, esposadas por Nina Ro-

drigues, pelos influentes críticos Silvio Romero e José
Veríssimo e pelo sociólogo Oliveira Viana, a elite do
País acreditava que a mestiçagem condenava o Bra
sil ao fracasso.

A nenhum deles foi possível safar-se do pessi
mismo da encruzilhada de raças que nos fizera popu
lação, mas nos negara fisionomia e identidade de
povo. Os mais otimistas fundavam suas esperanças
na possibilidade do embranquecimenta, espécie de
conspiração que levasse para a clandestinidade da
pele o que já estava irremediavelmente presente no
sangue.

"Casa Grande & Senzala" saiu, em 1933, nesse
ambiente de treva que nublava a ciência social. A Re
volução de 30 empreendia uma etapa modernizadora
do Brasil, abrindo caminho para novas idéias e deba
tes sobre a formação e a identidade do povo brasilei
ro, mas ainda sobreviviam discursos conservadores
quase, quase niilistas, que nos embotavam como na
ção. Fazia dois anos que Paulo Prado publicara 'Re
trato do Brasil", uma visão pessimista, típica da oligar
quia cafeeira paulista, na qual o autor sustenta a im
pagável tese de que o povo brasileiro é triste. Fazia
um ano, ainda, que viera à luz outro tiro editorial des
ferido contra a auto-estima nacional, 'Raça e Assimi
lação", de Oliveira Viana, em que defendia a impossi
bilidade da miscigenação e dizia acreditar na progres
siva arianização do povo brasileiro.

E tal tendência estava em curso - por razões
econômicas e sociais. De 1872 a 1940, segundo da
dos de José Honório Rodrigues, houve um embran
quecimento da população. Os brancos catalogados
pelo censo passaram de um para dois terços - em
parte por causa da imigração, mas, principalmente,
em virtude da sua taxa maior de sobrevivência, em
contraste com o alto índice de mortalidade dos
não-brancos pobres. Até mesmo o grande Euclides
da Cunha soçobrou na armadilha da dualidade de jul
gamento ao deparar com o sertanejo, ora "um forte",
"herói nacional", ora uma anomalia do cruzamento de
raças, perdido entre a civilização e a barbárie. Justo
Euclides, que revelara o Brasil ao Brasil, ao publicar,
em 1909, o épico "Os Sertões", e se deixara levar pelo
erro científico de negar a importância e a qualidade
da mestiçagem, erro cometido, segundo Gilberto
Freyre, nas "páginas mais acres de pessimismo sobre
os povos híbridos".

Gilberto Freyre rompeu com esse mito e valori
zou sobremaneira a importância do índio e do negro
na formação do povo brasileiro. Anos mais tarde, um
de seus maiores admiradores, que é também um dos
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mais audaciosos intérpretes do Brasil, Darcy Ribeiro,
sentenciou: "Mestiço é que é bom" - até porque a mis
tura de raças é a mais eficaz arma de combate ao ra
cismo".

Gilberto Freyre surge aí com a temeridade dos
heróis e a pureza dos santos, justamente ele, antípo
da de santo e de herói, para tornar exaltação o que
era lamento; em virtude, o defeito; em harmonia a de
formidade; em promessa a negação; em orgulho a ser
ostentado o que a vergonha ordenava ocultar. De um_a
massa de população majoritariamente mestiça Freyre
erigiu um povo. O triste trópico vira uma nação alegre
e inventiva, e de ambos surge uma civilização arroja
da, promessa, por si só, de dias melhores.

A leitura de "Casa Grande & Senzala" não tem
só o impacto de uma revelação científica. Envolve o
Brasil como uma profecia, tal sua força de convenci
mento, hipnotiza pelo estilo a um só tempo simples e
grandioso como um cenário amazônico.

Gilberto Freyre redescobre o português, esqua
drinha as virtudes que fizeram dele o povo apto a em
preender as grandes navegações e descobertas, ca
paz de recolher do conhecimento mais avançado da
época a técnica necessária para desafiar o desco
nhecido. A ousadia e a tenacidade exigidas para em
preitada retiraram os lusitanos da própria alma prova
da na resistência ao domínio árabe e as pretensões
dos vizinhos ao seu território. Porta da Europa para o
Mediterrâneo e o Atlântico, estavam os portugueses
amolecidos, para dizer com Gilberto Freyre, na sua
cultura, hábitos e religião, pela convivência principal
mente com os povos africanos e muçulmanos. Não
detinham apenas os meios materiais para a tarefa,
estavam espiritualmente pr:.eparados para ela. Os
apelos do velhinho do restelo perderam-se nas águas
silenciosas do Tejo quando nossos antepassados
partiram para a grande aventura.

"O certo - diz o sociólogo - é que os portugue
ses triunfaram onde outros povos falharam: de forma
ção portuguesa é a primeira sociedade moderna
constituída nos trópicos com características naciona
is e qualidades de permanência. Qualidades que no
Brasil madrugaram, em vez de se retardarem como
nas possessões tropicais de ingleses, franceses e ho-
landeses." . .

Ao celebrarmos os 500 anos deste grande País,
bem maior e generoso que certas comemorações
mais voltadas para os defeitos que para as qualida
des, podemos nos valer de antigas respostas de Gil
berto Freyre para falsas questões que teimam em pa
recer novas. Ainda há quem ache que melhor estaria

o Brasil se tivesse sido colonizado pelos holandeses,
por príncipes flamengos letrados e aristocráticos, em
vez de portugueses analfabetos e promíscuos, por
"Van isto um Van aquilo", em vez de Joaquins e Ma
nuéis.

Ele respondeu:

Provavelmente isto: em vez de um
Brasil que, com todas essas suas dificulda
des, os seus problemas, os seus fracassos,
é um Brasil onde ser negro não é opróbrio,
onde ser mulato não é vergonha, onde ser
pobre não é desonra, onde tocar viola de
papo para o ar não é indignidade, seria uma
Java americana, mais rica, mais progressis
ta, mais produtora de café ou de cacau que
o Brasil de hoje, porém dominada por al
guns daqueles preconceitos que tantos dos
norte-europeus mais pan-econômicos e
pancaucásicos levaram para o Oriente...

E continuava a defender a gênese lusitana:

Pois é quase certo que aqui brancos e
gente de cor não seriam - tivessem os ho
landeses se apoderado de parte do Brasil 
com todos esses triunfos materiais, um só
povo, porém dois: uns brancos, outros de
cor; uma casta tida por abençoada por
Deus, como ensinou Calvino, por ser rica, e
os pobres, por serem pobres, h?vidos de
acordo com o mesmo ensino, por subho
mens, por subgente, por enjeitados do pró
prio Deus...

Apesar do elogio ao engenho e à arte portugue
sas, não é o colonizador branco, e sim o negro que
domina "Casa Grande & Senzala". Pelas mãos de Gil
berto Freyre o escravo africano transforma-se no ali
cerce em que se fundamenta a sociedade brasileira,
artífice de nossa civilização. Na construção material
da colônia e depois da Monarquia, na miscigenação
da população que aqui vai se formando, Freyre vai re
velando página por página, não só em "Casa Grande
& Senzala", "Sobrados e mucambos", e em outros en
saios, a presença africana não apenas no sangu~, na
cor da pele, no vocabulário, na pronúncia que abrasi
leirou o português, na música, no futebol, na cultura
em -geral, na expressão estética, no predomínio das
formas e das cores, na psicologia, na beleza e graça
da mulher brasileira, mesmo as mais louras de olhos
verdes e azuis, que não deixam de demonstrar na le
veza e na feminilidade a influência da mulher africana
entre nós.
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Não haveria - esta é a conclusão a que chega
mos após a leitura de Gilberto Freyre - esta expres
são de brasileiro, singular, própria, distinta da de ou
tros povos que conhecemos, sem a profunda influên
cia do negro na nossa formação. Influência que o afri
cano impregnou quando espalhou seu sangue pelo
de outras raças que aqui encontrou, e mais do que
isso no que incorporou de técnica, de valores para fa
zer de nós, brasileiros, detentores de patrimônio ge
nético e cultural mais humano porque resultado de
maior combinação humanamente possível.

Ainda assim, tanto vigor metodológico e descri
tivo não impediu que críticos desavisados atribuam a
Gilberto Freyre a construção de um paraíso racial fic
tício que ele jamais mencionou. Como empenhou-se
em demonstraI o antiOpólogo Hermano Viana, Freyre
não usa a expressão democracia racial uma vez se
quer em "Casa Grande & Senzala". Também não
edulcorou a escravidão, ao contrário do que afirmam
alguns de seus críticos. Casa Grande & Senzala aliás,
começa com uma descrição de barbaridades cometi
das pelos senhores contra os escravos, como "quei
mar vivas, em fornalhas de engenho, escravas pre
nhes, as crianças estourando ao calor das chamas".
Cenas da violência escravista que bem poderiam
constar da descrição de ''Tanto horror perante os
céus" que Castro Alves faz nos versos de "Navio Ne
greiro".

~ do índio que Gilberto Freyre retira outra pilas
tra fundamental para erguer o edifício da formação do
povo brasileiro. A mulher índia surge de sua obra
como uma espécie de mãe e madrinha do Brasil. Não
apenas a que pariu, conforme aprova recente pesqui
sa divulgada por geneticistas da Universidade Fede
ral de Minas Gerais, mas a que criou, educou, trans
mitiu valores e crenças, deixou sua marca em traços
permanentes da personalidade, dos hábitos, da psi
cologia, da culinária e das formas próprias que têm os
brasileiros de expressar sua religiosidade.

O hábito do banho diário, a rede, uma certa pre
dileção popular pela cor vermelha, tão visível no inte
rior do Nordeste nas festas de cavalhada e pastoril. A
valorização do remédio caseiro, das plantas, das re
zas, a aversão dos brasileiros à rigidez e, portanto, às
ditaduras. São essas remotas avós indígenas, para
usar a expressão de Freyre, responsáveis, pelo me
nos em parte, por uma certa intuição Iibertária do ca
ráter do brasileiro.

Gilberto Freyre não foi navegador. Antes foi car
tógrafo. Os caminhos que traçou permite-nos ir onde
ele não alcançou, não quis, ou não desejou chegar.

Identificou nossa árvore genealógica de povo, não
apenas genética, mas cultural, comportamental, psi
cológica, desvendando os pontos incógnitos de nos
sa trajetória de forma a fazer-nos compreender o es
tágio atual de nossa existência.

Em terra tão ingrata com seus antepassados,
tão avara na celebração de seus heróis, Freyre nos
convoca a cultivá-los e respeitá-los na contingência
histórica de seus feitos.

Ele reverencia, em particular, os que lutaram
contra os holandeses, nas memoráveis batalhas de
Guararapes, e celebra, em suas palavras, os heróis
do povo, "os brancos, mestiços, negros, índios na re
sistência afinal triunfante sobre os intrusos", E presta
comovente homenagem a um dos revolucionários
brasileiros mais destemidos e mais esquecidos, Frei
Caneca, a quem chama de "intelectual mártir, pensa
dor mártir, homem de letras mártir, da causa brasileira
da independência e da liberdade:'

O europeu povoa seu imaginário, suas capitais
e aldeias desses símbolos, nenhum deles mais digno
ou merecedor de culto que os nossos. Quando a pá
tria se via ameaçada, mesmo socialistas e revolucio
nários tiravam da penumbra da história os heróis po
pulares, e também senhores feudais e generais mo
narquistas para encher de brio a alma de seus povos,
do que são exemplos um Skandberg nas ruas de Tira
na, um Kutuzov reclamado pelos soviéticos em plena
campanha de resistência contra a invasão alemã na
segunda guerra mundial.

Gilberto Freyre nos libera para a celebração dos
precursores e construtores da Pátria. Negros como
Zumbi e Henrique Dias e os guerrilheiros dos Palma
res e da Revolta dos Malês, índios como Ajuricaba,
Sepé Tiaraju, Filipe Camarão e Maria Arcoverde, ca
boclos como Floriano Peixoto, mulatos como Macha
do de Assis e Lima Barreto, brancos como Tiradentes,
José Bonifácio e Bárbara de Alencar encontram lugar
no Panteão senão dos espaços públicos esquecidos
pelos governos, pelo menos da alma de brasileiros
amantes de sua terra e de sua história.

É justo que os Estados Unidos reservem seu
mais elevado pedestal para George Washington, um
fazendeirão caipira e semiletrado como já descreveu
um historiador norte-americano, mas patriarca de sua
independência. Espantoso é que por aqui José Boni
fácio, estadista, cientista, militar, polígrafo, a quem
Gilberto Freyre chega a atribuir virtudes superiores
ao gênio do libertador Simon Bolívar, não receba, se
não de forma tímida e por vezes env:8rgonhada, o re-
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conhecimento de artífice e patriarca de nossa Inde
pendência.

Recordemos pela atualidade e vigor dos pro
nunciamentos duas breves passagens dos libertado
res. A primeira, de José Bonifácio na "Representação
à Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do
Império do Brasil sobre a Escravatura":

E vós, traficantes de carne humana,
vós senhores injustos e cruéis, ouvi com ru
bor e arrependimento, se não tendes pátria,
a voz imperiosa da cOl\sciência, e os altos
brados da impaciente humanidade; aliás,
mais cedo talvez do que pensais, tereis que
sofrer terrivelmente da vossa voluntária ce
gueira e ambição; pois o castigo da Divinda
de, se é tardio às vezes, decerto nunca fal
ta. E qual de vós quererá ser tão obstinado
e ignorante, que não sinta que o cativeiro
perpétuo é, não somente contrário à religião
e à sã política, mas também contrário aos
vossos futuros interesses, e à vossa segu
rança e tranqüilidade pessoal?

Generosos cidadãos do Brasil, que
amais a vossa pátria, sabei que sem a aboli
ção total do infame tráfico da escravatura
africana, e sem a emancipação sucessiva
dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará a
sua independência nacional, e segurará e
defenderá a sua liberal Constituição; nunca
aperfeiçoará as raças existentes, e nunca
formará, como imperiosamente o deve, um
exército brioso e uma marinha florescente.

Sem liberdade individual não pode ha
ver civilização nem sólida riqueza; não pode
haver moralidade, e justiça; e sem estas fi
lhas do céu, não há nem pode haver brio,
força e poder entre as nações.

São palavras do patriarca que, ditas, hoje soari
am como brado contra o abandono de milhões de bra
sileiros à miséria em meio à opulência de tão poucos.

Ouçamos agora o grande patriota venezuelano
antecipando no discurso pronunciado por ocasião da
instalação do Congresso de Angostura, em 1819, as
reflexões que o próprio Gilberto Freyre percorreria
mais de um século depois:

Tenhamos presente que nosso povo
não é o europeu, nem o americano do norte,
é antes um composto de África e América
do que uma emanação da Europa, pois que
a Espanha mesma deixa de ser Europa pelo

seu sangue africano, pelas suas instituições
e por seu caráter. É impossível caracterizar
com propriedade a que família humana per
tencemos. A maior parte do indígena se ani
quilou, o europeu mesclou-se com o ameri
cano e com o africano e este mesclou-se
com o índio e com o europeu. Nascidos to
dos do seio de uma mesma mãe, nossos
pais, diferentes em origem e em sangue,
são estrangeiros, e todos diferem visivel
mente na epiderme; esta dessemelhança
traz uma ligação da maior importância.

A eloqüência de Bolívar era, em Gilberto Freyre,
um traço literário. Tinha orgulho de ser apenas um es
critor, foi um mestre da língua, reconhecido como ta
lentoso artesão de frases plásticas como uma paisa
gem nordestina. Dele disse o poeta e primo João Ca
bral de Melo Neto, no poema que lhe dedicou pelos
quarenta anos de "Casa Grande & Senzala: "Nin
guém escreveu em português! no brasileiro de sua
língua: esse à-vontade que é o da rede,! dos alpen
dres, da alma mestiça,! medindo sua prosa de sesta,!
ou prosa de quem se espreguiça."

Um dos maiores críticos literários do País, Otto
Maria Carpeaux, austríaco refugiado do nazismo que
se exilou no Brasil, conta que em 1940 estava depri
mido, "sem vontade de viver e sem esperança", quan
do iluminou-se com a leitura de "Sobrados e Mucam
bos': onde uma passagem memorável demonstra o
estilo impecável de Freyre. Ao mostrar os estragos da
febre amarela no Rio, no começo do século XIX, o es
critor relata:

"Houve mesmo nativistas que se rego
zijavam com a ação violentamente antieu ro
péia da febre amarela. Febre terrível que,
poupando o nativo, não perdoava o estran
geiro. Principalmente o louro, de olhos azu
is, sardas pelo rosto. Mas o estrangeiro lou
ro insistiu em firmar-se em terra tão sua ini
miga com um heroísmo que ainda não foi
celebrado. Só visitando hoje alguns dos ve
lhos cemitérios protestantes no Brasil - o do
Recife ou o do Salvador ou o do Rio de Ja
neiro - que datam dos princípios do século
XIX, e vendo quanta vítima da febre amare
la apodrece por esses chãos úmidos e chei
os de tapuru, debaixo de palmeiras gordas,
tropicalmente triunfantes sobre o invasor
nórdico, faz alguém idéia exata da tenacida
de com que o inglês, para conquistar o mer
cado brasileiro e firmar nova zona de in-
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fluência para o seu imperialismo, se expôs a
morrer de febre tão má nesta parte dos tró
picos."

A imagem gloriosa das "palmeiras gordas, tropi
calmente triunfantes sobre o invasor nórdico", fasci
nou o crítico erudito, cuja abonação era um selo de
qualidade. A prosa elegante de Freyre, admirador de
MareeI Proust, influenciaria diretamente alguns dos
luminares da literatura brasileira, como os poetas Jor
ge de Lima e Manuel Bandeira. O romancista José
Lins do Rego admitiu que, nos primeiros escritos, co
piava-o sem cerimônia. "Escrevo sobre ele, quase falo
de mim mesmo, tanto me sinto obra sua, tanta influên
cia exerceu sobre a minha pobre natureza, tão sujeita
aos ventos e aos tormentos das tempestades".

Em "Açúcar", livro por muitos censurado como
mundano e vulgar para um sociólogo, Freyre é capaz
de oferecer aos seus leitores, entre receitas de bolos
e doces do Nordeste, uma das mais significativas pá
ginas de nossa história dos costumes.

Conta o mestre pernambucano:

"No século XVIII o mestre régio Vilhe
na se levantava na própria Bahia contra os
quitutes africanos que se vendiam em tabu
leiros pelas ruas da boa cidade de Tomé de
Sousa. Para o seu paladar clássico de pro
fessor de grego eram umas comidas repug
nantes. Mas apesar de todos os brados dos
Vilhenas contra os manjares vindos da Áfri
ca; contra os temperos, os quiabos, as er
vas dos negros; apesar do fato de muito
mazombo mandar vir de Portugal cozinheiro
para lhe preparar a comida à portuguesa 
os quitutes africanos foram ganhando, não
tanto a sobremesa, como a mesa, das ca
sas-grandes e dos sobrados patriarcais,
principalmente na Bahia. Até que no século
XIX o caruru, o vatapá, o acarajé já se podi
am considerar pratos nacionais."

Os princípios desse século foram aliás
de reação contra tudo que fosse português:
contra o caldo verde, contra a farinha de tri
go, o queijo-do-reino, o vinho do Porto. Em
Pernambuco, o padre João Ribeiro - uma
das figuras mais doces que já passaram
pela História do Brasil - fazia questão de le
vantar seus brindes com aguardente de
cana, em vez de vinho do Porto. Era a exal
tação patriótica e romântica da ca
na-de-açúcar. Outros patriotas pernambuca
nos de 1817 substituíram o pão pela farinha

de mandioca. Sob tais estímulos patrióticos,
era natural que se desenvolvesse entre nós
o gosto pelos quitutes indígenas e africanos.

Quando milhões de brasileiros se dispõem a re
agir ao processo de aviltamento e de deterioração por
que passa a língua portuguesa, é animador reparar
na importância e na atenção que Gilberto Freyre con
cedia ao idioma. Não somente no aspecto literário,
mas na língua viva, construída pelo povo, às vezes
em desacordo com a afetação purista dos buldogues
da lingüística, a partir mesmo da colonização:

"Dessa primeira dualidade de línguas,
a dos senhores e a dos nativos, uma de
luxo, oficial, outra popular, para o gasto 
dualidade que durou seguramente século e
meio e que se prolongou depois, com outro
caráter, no antagonismo entre a fala dos
brancos das casas-grandes e a dos negros
das senzalas - ficou-nos um vício, em nos
so idioma, que só hoje, e através dos ro
mancistas e poetas mais novos, vai sendo
corrigido e atenuado: o vácuo enorme entre
a língua escrita e a língua falada. Entre o
português dos bacharéis, dos padres e dos
doutores, quase sempre propensos ao pu
rismo, ao preciosismo e ao classicismo, e o
português do povo, do ex-escravo, do meni
no, do analfabeto, do matuto, do sertanejo"
-lemos em "Casa Grande & Senzala".

Porque conhecia e valorizava a língua portugue
sa, Gilberto Freyre dava-se o direito de ousar quando
escrevia, arriscando-se a singularidades ortográficas
e sintáticas: preferia, por exemplo, conforme a nature
za africana das palavras, "mucambo" a mocambo,
"muleque" a moleque - em um estilo que ele próprio
chamava de "gilbertiano". Ainda que sem revolucionar
o português, à maneira de um Guimarães Rosa, reno
vou-o com a grandeza do seu talento e a originalidade
da sua criação, fazendo a nossa língua mais exube
rante, mais rica e mais bela.

Mas talvez o maior triunfo e o dom da
plena atualidade de Gilberto Freyre e de sua
obra estejam em constituir-se em muralha
às pretensões totalitárias da hegemonia ide
ológica, militar, econômica, comercial, cultu
ral, de padrões e modelos institucionais que
se espalham sobre o planeta. Nas descober
tas e redescobertas da brasilidade, da cons
trução única que resultou no povo e na na
ção brasileira, das potencialidades de reali-
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zação e afirmação de nossa gente, dos ca
minhos e destinos próprios que podemos tri
lhar, daí ressurge o Gilberto Freyre pleno,
contemporâneo das difíceis escolhas de
frontadas pelo Brasil.

Nestes tempos difíceis de ameaças à
soberania da Nação e de pressão sobre
nossa identidade nacional e cultural, suas
páginas como que encantadas em sociolo
gia, história, literatura, psicologia social, de
sencantam-se em exército combatente,
marchando para o duelo de vida e de morte,
em defesa do orgulho nacional, da esperan
ça e dos sonhos do Brasil e do seu povo.

Pernambucano e nordestino, seu regio
nalismo não se afirmava como negação da
nacionalidade. Ao contrário, ser pernambu
cano e nordestino era para ele apenas uma
forma própria de sentir-se mais brasileiro. É
curioso observar o paralelo que faz entre a
chamada civilização do açúcar e a civiliza
ção grega, não só pela percepção entre os
traços comuns das duas sociedades, mas
pelo que deixa escapar de crítica ao patriar
calismo açucareiro nordestino. Mas deixe
mos com Gilberto Freyre:

"Mas foi justamente essa civilização
nordestina do açúcar - talvez a mais patoló
gica, socialmente falando, de quantas flo
resceram no Brasil - que enriqueceu de ele
mentos mais característicos a cultura brasi
leira.

O que nos faz pensar nas ostras que
dão pérolas.

Levantando-se a vista dos pobres ca
naviais do Nordeste patriarcal para as olivei
ras de certa terra clássica do Sul da Europa,
há de ver-se que também a civilização gre
ga foi uma civilização mórbida segundo os
padrões de saúde social em vigor entre os
modernos. Civilização escravocrática. Civili
zação pagã. Civilização monossexual. E,
entretanto, estranhamente criadora de valo
res, pelo menos políticos, intelectuais e es
téticos. Muito mais criadora desses valores
do que as civilizações mais saudáveis que
ainda s~ utilizam da herança grega. Junto
dela, com efeito, a bem equilibrada civiliza
ção dos modernos escandinavos empalide
ce e se apresenta tão estéril e tristonha
como se não tivesse senão mãos e pés de
gigante.,

Abaixo da grega, outras civilizações
parece que têm reproduzido, em termos ma
ciços, o caso estranho dos gênios individuais,
tanto deles como as ostras: doentes é que
dão pérolas.

A antiga civilização do açúcar no Nor
deste, de uma patologia social tão numero
sa, dá-nos essa mesma impressão em con
fronto com as demais civilizações brasileiras
- a pastoril, a das minas, a da fronteira, a do
café. Civilizações mais saudáveis, mais de
mocráticas, mais equilibradas quanto à dis
tribuição da riqueza e dos bens. Mas nenhu
ma mais criadora do que ela, de valores po
Iíticos, estéticos, intelectuais. 11

Com toda essa proeminência, Gilberto Freyre
não estava - nem poderia estar, como ativista político
- a salvo de erros, imune ao equívoco. A ditadura por
tuguesa de Antônio de Oliveira Salazar parecia-lhe,
"depois de vigorosamente desbastada de seus medi
evalismos mais hirtos e de seu policialismo mais cru",
a solução para "algumas das atuais democracias
apenas políticas do Ocidente se alargarem em demo
cracias econômicas, sociais, culturais, com pequeno
sacrifício de alguns de seus adiantamentos políticos
sob forma de ritos ou expressões eleitorais".

Mais por seus defeitos do que por suas virtudes,
para usar uma expressão que lhe era cara, Gilberto
Freyre não compreendeu a luta patriótica dos jacobi
nos na consolidação da República nem a função
renovadora da Revolução de 30. Tropeçou, também, ao
ignorar a natureza antidemocrática e antipopular do re
gime ditatorial que se instalou no Brasil em 1964.Aristo
crata, livre pensador, daqueles que forjam teorias às ve
zes apartadas da História, iludiu-se com o regime de
força que, doutrinariamente, achava capaz de resolver
os problemas sociais. Politicamente tinha simpatias
pela figura do déspota esclarecido. No ensaio "Litera
tura e parlamento: o caso brasileiro", do livro "Alhos e
Bugalhos", admite que os "estados nacionais preci
sam de ser principalmente conduzidos por executivos
capazes de, em momentos críticos, agir de modo ime
diato e decisivo".

Passados 21 anos, mudaria de opinião:

"Não sou antimilitarista, mas devo di·
zer que nunca me enganei com esse surto
militar iniciado em 1964, o que me levou a
recusar convites do general Castello Branco
para ocupar um ministério ou a embaixada
em Paris. Os militares se deram aos tecno-
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cratas, que comprometeram os valores éti
cos do Brasil."

Darcy Ribeiro soube separar o joio do trigo
quando observou, a propósito de "Casa Grande &
Senzala":

"Sempre me intrigou, e me intriga ain
da, que Gilberto Freyre sendo tão tacanha
mente reacionário no plano político - em de
claração recente chega a dizer que a censu
ra da imprensa é, em geral, benéfica e que
nos Estados Unidos a censura é mais rigo
rosa do que em qualquer outro país do mun
do - tenha podido escrever esse livro tão
generoso, tolerante, forte e belo."

Em seu ensaio "Modernidade e modernismos
nas artes", publicado no livro ''Vida, forma e cor", seu
conservadorismo não degenera em antimarxismo
vulgar, como deixa entrever os trechos que se se
guem:

"(...) e tendo sido o cubismo 'uma rea
ção dialética aos neoimpressionistas', como
o marxismo fora uma reação dialética aos
hegelíanistas, não encontrou outro meio de
afirmação senão a violência. Ambos foram
movimentos fanáticos e sectários violentíssi
mos. Mas sem esse fanatismo, sem esse
sectarismo, sem essa violência, sua revolu
ção teria se limitado a tempestades em co
pos de águas parlamentares ou em vasilhas
de lavar pincéis. Pela violência modernista,
marxistas e cubistas abriram caminhos para
a modernidade em que começamos a viver
hoje, tanto nas artes plásticas como na en
genharia social ou na arte política. Sem o
cubismo, talvez ainda estivéssemos na fase
de arranha-céus em estilo gótico ou em esti
lo mourisco, como os da fase paleotécnica
de Nova Iorque; ou na pintura puramente
anedótica, costumista, sentimental ou 'natu
ralista' do século XIX. Sem o marxismo tal
vez continuássemos a pretender resolver os
problemas de engenharia social com a de
mocracia liberal ou com o parlamentarismo
do século XIX; os problemas da miséria,
com a filantropia apenas sentimental."

E prossegue nesse tom:

(...) sem a teoria e a experiência mar
xistas não haveria a atual democracia social:
nem a cooperativista nem a experimental
mente socialista nem a planificista. São to-

dos tipos pós-marxistas de democracia que,
em vários países, já se apresentam com
resultados capazes de nos fazer acreditar no
êxito de avanços verdadeiramente revolucio
nários no sentido de uma nova e complexa
organização das relações entre os homens.

Recomenda lembrar aqui a enorme admiração
que Marx e Engels dedicam a Balzac, apesar dos pen
dores monarquistas e conservadores do grande escri
torfrancês. O próprio Karl Marx, tão logo concluísse "O
Capital", pretendia dedicar um ensaio à "Comédia Hu
mana" - soberbo painel socioliterário da França na
primeira metade do século XIX. Marx leu Balzac como
um fino historiador de costumes. O autor do "Manifes
to Comunista" também cobriu de elogios os escritores
realistas ingleses - Charles Dickens, Charllotte
Bronts, entre outros -, "cujas páginas evidenciadoras
e eloqüentes revelaram ao mundo mais verdades po
líticas e sociais que todos os políticos profissionais,
publicistas e moralistas juntos".

Alheios a esta chave de análise sugerida por
Marx, alguns críticos afunilam a obra de Gilberto
Freyre num suposto saudosismo do mundo patriarcal.
Tratemos de separar a crítica justa do conservadoris
mo político do autor de "Nordeste" da ação sectária e,
pior, interesseira de muitos dos seus desafetos de on
tem e de hoje. Crítica tão sectária que ele foi banido
da biblioteca de certas correntes de pensamento.
Sentiu-se tão desconfortável com essa censura inte
lectual que, em 1961, ele se recusou a participar da
banca que examinaria a tese de doutorado de Fer
nando Henrique Cardoso.

A crítica é intolerante, em primeiro lugar, porque
Gilberto Freyre descortina uma paisagem antropoló
gica da vida brasileira, não está voltado para as trans
formações, mas para as permanências. Preocu
pou-se em descobrir como os elementos do passado
têm capacidade de conservação durante o processo
de transformação das estruturas econômicas, sociais
e políticas. A simpatia pelo mundo patriarcal exige
uma leitura crítica de sua obra, o que levará quem o fi
zer a perceber, ao lado de passagens simplórias e
mesmo simpáticas ao patriarcalismo, denúncias con
tundentes dos seus efeitos sobre os escravos, os índi
os e a sociedade.

É possível falar do alto preço que custou aos pri
meiros esforços de construção do socialismo, o me
nosprezo a esses elementos de permanência e conti
nuidade. Não seria exagerado afirmar que o desprezo
pelos elementos culturais, religiosos e da tradição na
formação da consciência dos povos das nações socia-
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listas foi uma das bases do voluntarismo que contri
buiu para o seu colapso. Voluntarismo que além do
apoio na própria vontade sobrevalorizou fatores eco
nômicos e materiais em prejuízo de valores subjeti
vos, ideológicos e culturais que, poderíamos dizer re
petindo Gilberto Freyre, "deixariam os seus dirigentes
desgarrados dos dirigidos; na situação de remadores
que remassem no seco; sem água bastante para na
vegarem; com a chamada nau do Estado encalhada
sobre a areia ou sobre as pedras".

Conforta que esse mesmo erro, ancorado em
certo determinismo e voluntarismo, conduz para o im
passe a arrogância neoliberal de imaginar poder re
duzir a vida de povos e nações aos interesses pura
mente mercadológicos. A resistência dos povos, tanto
a que gera esperança - a juventude sérvia sobre as
pontes do Danúbio, desafiando as bombas da Otan 
como a que resulta do desespero - , as lutas fratrici
das entre povos subjugados, muitas vezes estimula
das pelo inimigo comum desses mesmos povos - so
mente demonstra em dupla face que o pensamento
único é incapaz de conter toda a carga de emoções,
sonhos e busca de afirmação da humanidade.

Gilberto Freyre também foi vítima desse precon
ceito redutor. Ao ser publicada, sua obra foi acusada
de "negrófila", pornográfica, anticlerical. A elite per
nambucana chegou a programar atos públicos para
queimar em fogueiras exemplares de "Casa Grande &
Senzala". Conta o médico e escritor alagoano Dirceu
Lindoso que ao informar a um amigo do pai, pelos
idos dos anos 40, que pretendia estudar sociologia no
Recife, esse o admoestara dizendo que sociologia era
carreira para comunistas como Gilberto Freyre.

Assis Chateaubriand chamava-o de comunista
pelos jornais dos Diários Associados e o acusava de
escrever discursos bolcheviques para a campanha de
José Américo de Almeida no processo de redemocra
tização do País, em 1945. Com certeza, grandes no
mes da oligarquia baiana já acreditavam nisso quan
do, em 1942, Gilberto Freyre engajou-se na campa
nha dos comunistas pela imediata entrada do Brasil
na Segunda Guerra Mundial. Numa série de confe
rências em Salvador, onde era aclamado por um gru
po liderado pelo escritor Jorge Amado, fazia elogios à
participação da União Soviética no conflito. Jorge
Amado, seu colega na Constituinte de 1946, propôs o
nome de Freyre para o Prêmio Nobel de Literatura.

Além de escritores, também políticos, cientistas
sociais e críticos rigorosos atestaram a importância
da obra do mestre de Apipucos. Antonio Candido, em

prefácio de "Raízes do Brasil", disse de Gilberto Frey
re:

O jovem leitor de hoje não poderá tal
vez compreender, sobretudo em face dos
rumos tomados posteriormente pelo seu au
tor, a força revolucionária, o impacto liberta
dor que teve este grande livro. Inclusive
pelo volume de informação, resultante da
técnica expositiva, a cujo bombardeio as no
ções iam brotando como numa improvisa
ção de talento, que coordenava os dados
conforme pontos de vista totalmente novos
no Brasil de então. Sob este aspecto, Ca
sa-grande & Senzala é uma ponte entre o
naturalismo dos velhos intérpretes da nossa
sociedade, como Sílvio Romero, Euclides
da Cunha e mesmo Oliveira Viana, e os
pontos de vista mais especificamente socio
lógicos que se imporiam a partir de 1940.

Registre-se, aliás, que "Raízes do Brasil" foi es
colhido por Gilberto Freyre para inaugurar a prestigia
da coleção "Documentos Brasileiros", da Editora José
Olympio, que dirigiu até o número 31.

Outro crítico de boa cepa, o historiador marxista
Nelson Werneck Sodré, incluiu Freyre como fonte fun
damentai para o estudo da sociedade brasileira, em
seu livro clássico "O que se deve ler para conhecer o
Brasil". Com evidentes reservas, o historiador reco
menda "Casa Grande & Senzala" como "obra de con
sulta, conquanto se ressinta de método histórico e
abandone quase totalmente os aspectos econômi
cos".

Outro dos reparos mais renitentes é que a obra
freyriana legitima a herança patrimonialista, tão ana
temizada de responsável pelo nosso atraso político e
econômico. Trata-se de crítica discutível sob vários
aspectos. O Brasil, como todas as demais nações lati
no-americanas, é uma nação construída pelo Estado.
Como nos lembra Raymundo Faoro em "Os donos do
poder", o capitalismo só floresceu plenamente na Eu
ropa e na Ásia em nações revolvidas pelo feudalismo.
Em que pese, portanto, o fato de a estrutura patrimo
nialista do Estado português e brasileiro ter facilitado
a expansão do capitalismo comercial, não conseguiu
criar as condições ideais para o desenvolvimento ple
no do capitalismo industrial na sua forma an
glo-saxônica.

E aí surge a singularidade da visão aristocrática
de Gilberto Freyre. Se por um lado esta o impediu de
aproximar-se do socialismo e de formas mais avança
das de democracia com participação popular, ao
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mesmo tempo permitiu-lhe o distanciamento daque
les que olham o capitalismo anglo-saxão como única
esperança de nossa redenção, e sua ausência no
Brasil como um fato lamentável e uma deficiência es
truturai, que nos deixou em desvantagem em relação
aos europeus e norte-americanos. Ao distanciar-se
desse modelo, tornou-se Gilberto Freyre a um só tem
po crítico da matriz socialista na sua forma institucio
nal e econômica, mas também das sociedades geri
das pelo mercado. Seu olhar para o Hemisfério Norte
não foi para lamentar porque somos diferentes e por
que ainda não chegamos lá. Ao fazer o elogio do cará
ter mestiço brasileiro destruiu o complexo de inferiori
dade racial e mostrou que nisso estava nossa força.
Talvez ainda reste por ser destruído o complexo da
ausência de relações capitalistas em todos os domí
nios da vida material e espiritual do País.

Nesse aspecto, Freyre lembra Eduardo Prado,
de "A ilusão americana", no que este tinha de aristo
crata e de saudosista da etiqueta do antigo regime,
tão enganado no seu combate à república, mas de
tanta premonição na crítica que fez ao nascente im
perialismo americano.

Bem vistas as coisas, as atuais tentativas de
destruir a chamada herança patrimoniali~ta, que em
sua forma mais moderna teria dado em capitalismo
de Estado, não passam de uma grande farsa. Sob o
pretexto de modernizar as relações econômicas, as
reformas promovidas pelos atuais governantes ape
nas substituíram o capitalismo de Estado, sucedâneo
moderno do Estado patrimonialista, por um capitalis
mo de rapinagem, no qual os críticos do suposto atra
so apressam-se em transformar o patrimônio outrora
público em dote pessoal ou de amigos, quando não
de felizardos compradores estrangeiros.

Os ensaios de Gilberto Freyre nos servem ainda
hoje de frondosa vassoura de piaçaba para tanger do
nosso terreiro o lixo ideológico que na forma de multi
culturalismo ensandece a cabeça dos que tentam
aportar no Brasil com modelos norte-americanos de
combate ao racismo.

"O multiculturalismo é um apartheid de esquer
da", disse em primoroso ensaio publicado em O Esta·
do de S. Paulo o antropólogo baiano Antônio Risério.
Gilberto Freyre surpreende o multiculturalismo na sua
essência segregacionista. A presença deletéria do ra
cismo no Brasil deve ter como principal arma de com
bate a valorização da miscigenação - sem torná-Ia
valor absoluto ou obrigatório, o que consistiria em ou
tra forma de racismo - e da insubstituível presença do
negro na formação e na cultura do povo brasileiro.

Em 1944, Monteiro Lobato dispôs-se a antever:
"O Brasil futuro não vai ser o que os velhos historiado
res disseram e os de hoje ainda repetem. Vai ser o
que Gilberto Freyre disser". Ao que podemos juntar a
previsão de Nelson Rodrigues: "Daqui a duzentos
anos Gilberto Freyre estará cada vez mais vivo, e sua
figura terá a tensão, a densidade, a atualidade da pre
sença física".

Um dos melhores elogios foi-lhe feito pelo edu
cador Anísio Teixeira: "Em outra época, seria o pensa
dor de sua geração; neste século 20, é o seu maior
pensador". Astrojildo Pereira, fundador do Partido Co
munista, crítico literário reconhecido, foi um dos pri
meiros a saudar o atrevimento metodológico da obra
de Gilberto Freyre: "É algo de explosivo, de insólito, de
realmente novo a romper anos e anos de rotina e
chão batido".

Justo seria considerar a contribuição do mestre
alagoano Gilberto Macedo, professor titular do De
partamento de Medicina Social da Universidade Fe
deral de Alagoas, em seu "Casa Grande & Senzala,
obra didática? quando sugere o uso da obra de Gil
berto Freyre para estudos universitários e interdiscipli
nares dos países latino-americanos e do Brasil. Creio
que uma Cátedra Gilberto Freyre, dirigida à iniciação
sociológica em todos os graus do ensino em nosso
País, seria não apenas uma justa homenagem, mas
uma contribuição à formação multidisciplinar de nos
sos estudantes. Algum paralelo há entre a preocupa
ção de Gilberto Macedo e aquela que levou o sábio e
revolucionário alemão Engels, e posteriormente o di
rigente socialista russo Lênin, a aconselhar a distribu
ição das obras dos materialistas franceses aos estu
dantes e ao povo como forma de elevar sua capacida
de de compreender o mundo.

Essa a estatura de Gilberto Freyre, de quem ce
lebramos o centenário do nascimento. Escritor, soció
logo, historiador, antropólogo, etnólogo, jornalista, po
lítico, Gilberto Freyre era, sobretudo, brasileiro - es
sencialmente brasileiro, apaixonadamente brasileiro.
Graças à sua obra, deixamos de nos sentir uma Na
ção condenada ao subdesenvolvimento e à miséria
para crer no futuro grandioso a que nos destinamos.
"É lamentável- deplorou Roland Barthes - não ter tido
ainda a França um intérprete assim dos primeiros sé
culos da sua formação". Nós o tivemos, e por isso re
pudiamos o Brasil da corrupção, do desmazelo, da
inépcia, da degradação política, da incompetência
administrativa, da dilapidação do patrimônio público,
que nos desmoraliza como Estado e nos afronta
como povo. Não foi esse, decerto, o Brasil sobre o
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qual pensou e escreveu Gilberto Freyre, legando-nos
uma obra notável que é patrimônio não apenas da
cultura brasileir~, mas do conhecimento humano.

Com o sentimento de que o Mestre de Apipucos
permanecerá por meio do grande acervo intelectual
que nos legou, a Câmara dos Deputados celebra, em
nome de todo o povo brasileiro, o centenário do nasci
mento de Gilberto Freyre. A ele, nossa homenagem,
nosso respeito e nossa gratidão por ter erguido obra
que o faz um dos mais fecundos e argutos intérpretes
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) - Após
tão brilhante intervenção, convido o Deputado Aldo
Rebelo, autor do requerimento desta sessão solene,
a ocupar a, presidência dos trabalhos e conceder a
palavra aos demais representantes de partidos para
as justas homenagens a Gilberto Freyre.

. O Sr. Sérgio Miranda, § 29 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aldo
Rebelo, § 29 do artigo 18 do Regimento
Interno.

<

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Armando Monteiro, pelo
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ilustríssima srª Sonia Freyre
Pimentel, Senhoras e Senhores, quando, em 1946,
Gilberto Freyre elegeu-se Deputado Federal pelo
Estado de Pernambuco, aos 46 anos - tinha a idade
do século -, seu nome já era consagrado nos círcu
los acadêmicos dos Estados Unidos e da Europa e já
havia publicado, pela Editora de Augusto Frederico
Schmidt, em 1933, seu clássico "Casa Grande &Sen
zala".

Gilberto Freyre, naquela altura, detinha uma
experiência notável: tinha estudado nos Estados
Unidos e havia obtido sua graduação na Universidade
de Baylor, doutorara-se em Antropologia pela Uni
versidade de Columbia, onde fora aluno, entre ou
tros, de Franz Boas, que lhe inculcara as idéias de
pluralismo racial e cultural. Em 1926, no Recife, or
ganizara o Congresso Regionalista e influenciava no
"novo Romance Brasileiro" com José Lins do Rego e
Olívio Montenegro. Fora Diretor de A Província e do
Diário de Pernambuco e participava ativamente
dos movimentos políticos, ao lado de outros intelec
tuais e estudantes, batendo-se pela redemocratiza
ção do Brasil.

Contrariando Julien Benda, pode-se dizer que
Gilberto Freyre, na política, foi "um clérigo que não
traiu a sua vocação". Benda, no seu "A Traição dos
Clérigos", reverberava, nos anos 30, contra os intelec
tuais que haviam fugido, traído seus ideais, sua uto
pia, que, no fundo, é o mito clássico de Prometeu - a
salvação do gênero humano, da humanidade, base
de toda a ideologia política e chama que não pode ser
extinta nessa era da globalização, sob pena de demi
tir-se o ser humano de sua inspiração divina.

Este é um aspecto da trajetória freyriana que
muitos esquecem ou negligenciam: o político engajado
e comprometido com o social, como se pode extrair da
leitura das suas intervenções nesta Casa e como mui
to bem destacou Munhoz da Rocha, no prefácio ao li
vro "Quase Política", editado pela José Olympio, e no
qual o autor de "Casa Grande & Senzala" reuniu al
guns de seus discursos.

Discursos - ressalte-se - quase todos lidos,
com uma ou outra oração fora do contexto, revelan
do-se Gilberto Freyre um orador à inglesa, sem os ar
roubos barrocos de um Emílio Castelar OU a oratória
parlamentar de um Gladstone.

Munhoz da Rocha destaca essa oratória singu
lar, que fugia ao discursivo, ao estereótipo ibérico do
barroquismo exagerado: "Da boa, da autêntica elo
qüência". E acrescenta: "Gilberto Freyre nos daria
mostras magníficas no Congresso Nacional, em con
traposição ao falso e ao postiço, que seriam protóti
pos do nosso enraizadíssimo 'formoso discurso', se
acaso OS oradores não fossem tão despreparados:'
(Ver "Quase Política", Livraria José Olympio Editora,
página XV, Rio, 1996)

Mas é no campo ideológico que Gilberto Freyre
mais se identifica e se assemelha ao seu conterrâneo
Nabuco, aquele Nabuco transparente de "O Abolicio
nismo", quando o sociólogo, na dedicatória do seu livro
"Ingleses no Brasil", valoriza as ações de um socialista
utópico do nível de Sir Stafford Cripps. Era uma con
fissão socialdemocrata aquela, diferente da ideologia
marxista-Ieninista, mas precursora de uma terceira
via como a defendida hoje por Tony Blair:

Não estou só na confiança com que
acompanho a Revolução Social na Comuni
dade Britânica realizada pelos seus socialis
tas no sentido de um mundo - e não ape
nas de uma Inglaterra - mais cristão e
mais democrático". (Ver "Perfis Parlamenta
res", GILBERTO FREYRE, Câmara dos De
putados, Brasília, 1994, página 23.)
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o Prof. José Rafael de Menezes identifica em
Nabuco um "humanista cristão", com desdobramen
tos em "uma consciência social e politicamente orga
nizada" (Ver José Rafael de Menezes, "O Humanismo
Socialista de Joaquim Nabuco", Editora Bagaço, Re
cife, 1999, página 35). Em Nabuco, Gilberto Freyre
encontrou a origem do trabalhismo brasileiro, em dis
curso pronunciado nesta Casa, em 20 de maio de
1947, e transcrito nos Anais, mostrando que esse hu
manismo de Nabuco era o germinai de um trabalhis
mo na sua ideologia muito parecido ao Labour que se
desenvolvia na Grã-Bretanha como partido e que nos
anos 40 e 50 iria dominar o cenário político do Reino
Unido. E hoje se expressa no New Labor e na Terceira
Via de Tony Blair.

Na Constituinte, de 1946, Gilberto Freyre pega
essa linha nabuquiana de pensamento político, ao
propor esta redação ao art. 145 da Carta Magna: "A
ordem econômica conciliará a liberdade de empresa
com a condição humana do trabalho e a proteção so
cial ao trabalhador". Era a visão convergente do políti
co, do sociólogo e do antropólogo cultural buscando
conciliar o econômico e o social na valorização de um
dos fatores da produção e numa linha muito próxima
do trabalhismo de Vargas.

Essa perspectiva não escapou a Munhoz da Ro
cha, que, no ensaio intitulado "O Sociólogo na Cor
renteza Política", que abre o livro "Quase Política", de
Gilberto Freyre, comenta, muito a propósito do texto
da nova Constituição da República: "Sem liberdade
econômica não há democracia; sem proteção social
ao trabalhador que lhe garanta, com a respectiva le
gislação, condições humanas de atividade, a econo
mia se desumaniza e a sociedade se desagrega, ge
rando o proletariado".

No campo político, Gilberto Freyre revela-se,
nesta Casa, um adepto do presidencialismo, mos
trando que a experiência política brasileira no passa
do informava o presente como um tempo constante,
progressivo, um gerúndio.

Ficou famoso seu diálogo com Daniel Faraco
nesta tribuna. Aparteava Faraco a Gilberto Freyre,
numa das intervenções lidas. Dizia Faraco: "O que o
passado foi é interessante, mas temos de resolver
para o presente e para o futuro". Ao que Gilberto Frey
re contestava: É onde se engana V. Exl . O passado
nunca foi, o passado continua".

Era já a formulação do seu conceito filosófico do
tempo tríbio - o passado, o presente e o futuro num
só instante -, que Gilberto Freyre desenvolveria no
seu ensaio "Além do Apenas Moderno", em que dife-

rencia a civilização hispânica - portugueses, espa
nhóis e latino-americanos - das civilizações crono
métricas - as do norte da Europa. I

Sua visão do presidencialismo e da figura do
Presidente da República era bem mais sociológica do
que política, quando diz em discurso nesta Casa, no
dia 2 de junho de 1950, a propósito da Emenda Raul
Pilla: "Desaparecida essa figura - a do Presidente da
República - do nosso sistema de Governo, temo
que, entre nós, não viesse o presidencialismo a ser
substituído senão ficticiamente pelo parlamentaris
mo". E acrescenta, justificando com base na cultura e
no passado histórico brasileiro: "O presidencialismo
de feitio legal, de sabor constitucional, de aspecto le
gítimo, correria o risco de ser substituído pela sua ca
ricatura, pela sua perversão", sendo substituída essa
figura pelos caciques do dia, pelos messias de plan~

tão. Para Freyre, o parlamentarismo resistiu tanto
tempo no Império porque a Constituição dava ao
Imperador o exercício do quarto Poder, o Poder Mo~
derador, que fazia de D. Pedro 11, na descrição do De
putado Batista Pereira, um "Presidente Coroado" (Ver
"Quase Política" , op. cit., páginas 150 e 160).

Gilberto Freyre teve aqui interlocutores notáveis
do nível de um Alde Sampaio, Jarbas Maranhão, Pe
reira da Silva, Paulo Sarazate, Nestor Duarte, entre
outros, sobre assuntos quer de natureza política, quer
de natureza econômica, mantendo sempre um deba
te elevado, que primava pela sobriedade e pelo conte
údo ético, dentro da melhor tradição parlamentar bra
sileira, que vinha do Império, marcada pelo respeito,
pelo uso de expressões adequadas e próprias, sem
descer ao calão e muito menos ao vilipêndio e ao im
propério.

Desta tribuna, o autor de "Casa Grande & Sen
zala" propôs a criação do Instituto Joaquim Nabuco
de Pesquisas Sociais, para ser um centro vivo e per
manente de pesquisas em torno das condições de
vida do trabalhador do norte agrário do Brasil - da
Amazônia e do Nordeste - e propor soluções aos
Governos para o amparo a esse mesmo trabalhador e
às suas famílias.

Os discursos de Gilberto Freyre nesta Casa
sempre foram o que Prudente de Moraes Neto cha
mava de um acontecimento intelectual. Estudantes,
profissionais liberais e intelectuais vinham ouvi-lo no
Rio de Janeiro, onde estava o Congresso àquela épo
ca.

Recordemos, a propósito, Temístocles Linhares
sobre Gilberto Freyre e o seu discurso político: "Não
se trata de simples discurso político. O Deputado não
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esconde o Sociólogo. Antes o denuncia, suscita, logo,
um viveiro de questões e exemplos, fazendo-nos re
tornar a preocupações que afetam de perto nosso
destino de povo".

Esse retrato traçado por Temístocles Unhares
dá bem a dimensão do político, como uma das ex
pressões da multifacetada personalidade de Gilberto
Freyre, que preferi abordar aqui, e no curto período de
quatro anos do exercício do seu mandato. A experiên
cia parlamentar não esgotou, todavia, em Gilberto
Freyre o gosto e a aptidão pela política, que adquiriu
desde seus dias de secretário particular do Governa
dor Estácio Coimbra, em Pernambuco, e a quem
acompanhou no exílio a Portugal, vitoriosa a Revolu
ção de 30.,

Essa aventura do exílio foi-lhe intelectualmente
fecunda e da Europa seguiu para os Estados Unidos,
onde completou as anotações para o seu clássico
"Casa Grande & Senzala", publicado em 1933, no
Rio.

Nos anos 50, Gilberto Freyre, não se reelegen
do deputado federal, volta à cena política como
pré-candidato à Prefeitura do Recife e se engaja, tam
bém, na campanha de Jânio Quadros. Nos artigos de
jornal e em conferências, continuou a abordar assidu
amente temas políticos, o que não o afastou de sua
atividade principal de escritor, como, aliás, gostava de
ser chamado, escritor e não professor ou mestre.

Sociólogo, antropólogo cultural, historiador e fi
lósofo social - nenhum desses títulos cabia-lhe só e
exclusivamente, pois Gilberto Freyre era múltiplo na
sua expressão intelectual, inacadêmico, como se
classificava, e de si mesmo se dizia também um ciga
no de beca.

Em tudo exprimia e expressava uma grande au
tenticidade de espírito. Meu testemunho de admira
ção a Gilberto Freyre, político, junta-se aos testemu
nhos de outros companheiros parlamentares aqui
presentes nesta sessão de homenagem promovida
pela Câmara por sugestão do eminente Deputado
Aldo Rebelo, que assim tributa ao grande brasileiro de
Pernambuco o reconhecimento da Nação às suas
qualidades extraordinárias de pensador e escritor dos
maiores que o Brasil já teve.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Esta Pre

sidência registra correspondência enviada pelo
Exmo. Sr. Vice-Presidente da República, Dr. Marco
Maciel, cujo teor passo a ler:

"Impossibilitado de comparecer à Ses
são Solene em homenagem ao Centenário

de Nascimento do Sociólogo e Antropólogo
Gilberto Freyre, desejo entretanto agrade
cer-lhe pela gentileza do convite e transmi
tir-lhes meus votos de pleno êxito para a ce
rimônia, que evoca a saudosa figura do
Mestre de Apipucos, precursor da moderna
sociologia no País, que mergulhou fundo
nas raízes humanas, sociais, culturais, his
tóricas do Brasil, e descobriu as entranhas
deste povo que fez de sua miscigenação a
sua riqueza.

Ao congratular-me com V. Exa. e com
os demais congressistas que apoiaram a ini
ciativa de homenagear Gilberto Freyre nesta
Casa do Congresso Nacional, que também
foi sua, aproveito a oportunidade para reno
var-lhe os protestos de minha mais alta con
sideração."

Correspondência dirigida ao Exmo. Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Registro
ainda a presença do Ministro-Conselheiro da Embai
xada da República da Croácia, em nosso País, Sr. Ze
Iimir Brala.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Convida
mos para fazer uso da palavra, pelo Partido dos Tra
balhadores, o Exmo. Sr. Deputado Pedro Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Aldo Rebelo,
em boa hora V. Exa. apresentou proposta de realiza
ção desta sessão solene, quando o Brasil se debruça
sobre figuras importantes da Constituição e de nos
sas letras.

Um País que não tem memória vai-se esque
cendo dos acontecimentos. E lembrar de Gilberto
Freyre é como lembrar do seu amigo Anísio Teixeira,
que também completa 100 anos, assim como de Sér
gio Buarque de Holanda e de tantos brasileiros que
souberam escrever e definir a alma do Brasil.

Saúdo todos os presentes, familiares, o amigo
Marcos Uns. Esse é um desafio para o Brasil e para
todos aqueles que lêem Gilberto Freyre. Infelizmente,
no Brasil, deixa-se de reconhecer o valor das pessoas
por não se concordar com suas idéias. Porém, reco
nhecer o valor faz parte de todo o reconhecimento da
História.

Há homens cuja grandeza extrapola toda e qual
quer definição que se lhe possa dar. É o caso de Gil
berto Freyre, a quem homenageamos na data de
hoje. Sociólogo, antropólogo, historiador, cientista so
cial ou simplesmente escritor literário, como gostava
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de ser. Um homem àfrente do seu tempo, que vislum
brou na democracia racial a formação da Nação bra
sileira, através da miscigenação das raças. Um inte
lectual capaz de produzir uma obra tão vigorosa que
ainda hoje é referencial para pesquisadores e estudi
osos de todo o mundo.

Sr. Presidente, seu apurado discurso foi uma
verdadeira lição da obra de Gilberto Freyre, da perso
nalidade de Gilberto Freyre e do seu reconhecimento
além da fronteira do Brasil. V. Exa. não nos causou
cansaço. Conhecendo V. Exa., Sr. Presidente, como
um brilhante intelectual, sei que esta é a homenagem
que V. Exa. quis acrescentar nesta Casa. Por isso, re
conheço o mérito do discurso de V. Exa.

É com muito orgulho que ocupo a tribuna, neste
momento, para prestar, em nome do Partido dos Tra
balhadores, nossa justa homenagem a Gilberto Frey
re, precursor da imaginação na sociologia e intelectu
al capaz de explicar as contradições do Brasil, na for
ma mais precisa que se possa imaginar.

Falar de Gilberto Freyre, mais que um desafio, é
uma responsabilidade. Um homem que, nos seus 87
anos vividos, deixava-nos um legado de 63 livros, de
mais de 2.500 artigos, escritos avulsos e outras con
tribuições e que, treze anos depois de sua morte, per
manece como leitura obrigatória para estudantes e
pesquisadores, é, sem dúvida, uma celebridade, prin
cipalmente se levarmos em conta que sua historiogra
fia começa por onde normalmente os outros termi
nam: peJa obra-prima, "Casa Grande & Senzala".

Pernambucano de Recife, nascido em 1900, Gil
berto Freyre teve, desde a infância, uma vida traçada,
pari passu, pela vivência da miscigenação, da convi
vência com os negros e mulatos, das contradições da
"democracia racial" - entre aspas - do senhorio e do
escravo. Autor de "Casa Grande & Senzala", "Sobra
dos e Mucambos", entre outras obras de extraordiná
rio valor, Gilberto Freyre produziu, com certeza, a
mais vigorosa interpretação do Brasil.

A importância do intelectual pernambucano Gil
berto Freyre para a cultura brasileira só pode ser ex
pressa por meio de imagens grandiosas. Portanto, re
petir aqui que "Casa Grande & Senzala" era a sua
obra-prima, seria falar com voz baixa, cair no lugar co-

o mum, mesmo porque, depois dela vieram muitos ou
tros livros, 63 para ser mais exato, que completam a
extraordinária obra, em que o Brasil se abre aos olhos
do mundo com tamanha transparência.

Na obra, a primeira, publicada em 1933, o jovem
Freyre explica pela primeira vez como os índios, os
portugueses e os escravos negros criaram uma na-

ção miscigenada sem paralelo no mundo. A partir de
uma análise minuciosa da formação do País, Freyre
revela características da sociedade brasileira, que
perduram até hoje.

Não por acaso, Sr. Presidente, "Casa Grande &
Senzala" consta em todas as listas bibliográficas tidas
como importantes para se entender o Brasil. A obra
aparece em destaque, ao lado de "Raízes do Brasil",
de Sérgio Buarque de Holanda, "Os Sertões", de Eu
clides da Cunha. Por tudo que Gilberto Freyre produ
ziu, pela grandiosa contribuição para as ciências hu
manas, recebeu o título de Doutor honoris causa,
em seis universidades estrangeiras, entre elas a Co
lumbia americana, a Somonne francesa e a de
Oxford, na Inglaterra. Nesse país, foi agraciado, em
1971, com otítulo de Sir, somente concedido às gran
des personalidades mundiais. Suas obras estão tra
duzidas para treze idiomas. Entre as línguas mais fa
ladas, "Casa Grande &Senzala" só não saiu em japo
nês. Lacuna que será preenchida este ano, durante
as comemorações do centenário do sociólogo.

Sr. Presidente, a obra de Freyre é difícil de rotu
lar em termos ideológicos. Tinha, no entanto, ambi
ções políticas. Pertenceu a esta Casa como Deputa
do Constituinte em 1946, e, quero crer, teve brilhante
passagem. Acalentou também o sonho de ser Gover
nador de Pernambuco. Tudo começou em 1927,
quando, de volta ao Recife, depois de estudar no exte
rior, foi nomeado para o cargo de Secretário Particu
lar de Estácio de Albuquerque Coimbra, então Gover
nador do Estado. Coimbra via aquele jovem de bri
lhante formação intelectual como seu provável suces
sor. A Revolução de 30 e a posterior ditadura de Var
gas abortaram o projeto, já que ambos caíram em
desgraça no período. Freyre só voltaria à política de
pois do Estado Novo, em 1946, como Deputado
Constituinte.

Ser brasileiro deveria significar o primeiro traço
de distinção de Gilberto Freyre, o mestre, em duas
universidades americanas. Mas para isso utilizaria
tudo o que o estrangeiro lhe oferecesse de melhor.
Não somente se apoiaria nos estudos sociais, que
viam a natureza humana como o resultado conjunto
da vida social, do passado, da herança, da continui
dade, da elaboração e da cultura.

Sobre ele disse o amigo Anísio Teixeira, o edu
cador com quem, nos anos 50 e 60, Freyre esboçou
políticas educacionais e regionais: "Freyre significou o
marco no longo esforço de introspecção que vimos fa
zendo tomar consciência de nosso País, de nossa
História ede nossa cultura". Na mesma linha, correu o
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crítico Otto ~aria Carpeaux, para quem Freyre foi o
definidor de uma "tomada de consciência histórica, e
por meio 'da 'int~rpretação gilbertiana o Brasil reco
nheceu-se e foi reconhecido pelo mundo, o que é, por
sua vez, um fato decisivo na data da História brasilei-
ra". ,',

Se pãra alguns críticos Gilberto Freyre foi "mais
poeta que 'sociólogo", embora não fique demonstrado
em sua gra,nqe obra, desde "Casa Grande & e Senza
la" até "Nordeste", já em fim de vida, isto nada diminui
sua grandeza. Aliás, gozar da. amizade de Carlos
Drummond, de Mário de Andrade e Manuel Bandeira,
os apóstolós do Modernismo é, sem dúvida, mais
uma grand,e dádiva.

E foi 'Manuel Bandeira, outra grande figura da li
teratura mq'dernista brasileira, quem o descreveu, em
forma de poesia, como uma "autocaricatura". Falar de
Gilberto Freyre, o autor de "Casa Grande & Senzala"
é, volto a repetir, mais que uma responsabilidade, um
desafio, mais que uma honra, é um motivo de orgulho.

Agradeço ao meu partido, o Partido dos Traba
lhadores, essa oportunidade de, no centenário de
nascimento desse grande brasileiro, ser guindado ao
posto de porta-voz da bancada, e peço licença para
encerrar a nossa homenagem na contribuição de Ma
nuel Bandeira, em "Retrato de vida inteíra":

"Casa Grande & Senzala"
Grande livro que fala
Desta nossa leseira
Brasileira.
Mas com aquele forte
Cheiro e sabor do norte
Os engenhos de cana
(Massangana!)
Com fuxicos danados
E chamegos safados
De mulecas fulôs
Com sinhôs!
A mania ariana
Do Oliveira Viana
Leva aqui a sua lambada
Bem puxada.
Se nos Brasis abunda
Jenipapo na bunda
Se somos todos uns
Octoruns
Que importa? É lá desgraça?
Essa história de raça,
Raças más, raças boas
- Diz o Boas-
É coisa que passou

Com o franciú Gobineau
Pois o mal do mestiço
Não está nisso.
Está em causas sociais
De higiene e outras tais:
Assim pensa, assim fala
'Casa Grande & Senzala'
Livro que à ciência alia
A profunda poesia
Que o passado revoca
E nos toca
A alma do brasileiro,
Que o portuga femeeiro
Fez e o mau fado quis
Infeliz!"

Muito obrigado. É a nossa saudação e a do Par
tido dos Trabalhadores. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Convido
para fazer uso da palavra, pelo PPB, o Deputado Pe
dro Corrêa, de Pernambuco.

O SR. PEDRO CORRÊA (PPB-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eminente Deputado Aldo
Rebelo, Sras. e Srs. Deputados, lima. Sra. Sonia Frey
re Pimentel, filha do homenageado, senhoras e se
nhores jornalistas, ilustres convidados, minhas se
nhoras e meus senhores, o PPB associa-se àqueles
que homenageiam o centenário de nascimento de
Gilberto Freyre, que este ano se comemora.

O nosso homenageado sempre teve gosto pela
divergência e comprazia-se em alimentar controvérsi
as. De si mesmo dizia que tinha muito medo de ser
considerado um convencional que não arrepia nenhu
ma convenção. "Tenho muito medo de chegar a ser
benquisto por toda gente ao mesmo tempo".

Como observou, em recente artigo, o grande in
telectual Marcos Vinícios Vilaça, que sociólogo terá
combinado com tão refinado esprit de finesse os
métodos de abordagem dos fenômenos sociais em
sua dupla dimensão macro e microestrutural?

Doutor honoris causa pela Sorbonne, pela Uni
versidade inglesa de Sussex, pela Universidade de
Colúmbia, por Coimbra e pela universidade alemã de
Münster, Gilberto Freyre foi agraciado com o Prêmio
Aspen, nos Estados Unidos, destinado a indivíduos
notáveis pela "genialidade criadora", e o italiano La
Madonnina, que lhe foi atribuído pela sua obra de ''ful
gurações geniais".

Nas obras reunidas de Gilberto Freyre, no livro
"Quase Política", editado pela Editora e Livraria José
Olympio, por ordem da Assembléia Legislativa do
Estado de Pernambuco, então presidida pelo historia-
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dor, escritor e imortal Deputado Antonio Corrêa, de
quem tenho a honra de ser primo, tive a oportunidade
de ler na íntegra o seu discurso proferido na Câmara
dos Deputados, na sessão de 8 de novembro de
1950. O discurso intitulado "Adeus à Câmara" foi sua
despedida da atividade parlamentar do mandato de
Constituinte no período de 1946/50.

Quero registrar nesta tribuna que o homenagea
do foi opositor ferrenho do Estado Novo, do qual meu
saudoso pai era Delegado de Ordem Política e Social
e depois Chefe de Polícia, tendo também durante sua
vida política militado na UDN (União Democrática Na
cional), enquanto meu genitor, durante seus cinco
mandatos como Deputado, esteve sempre no PSD
(Partido Social Democrático).

Recordo-me, quando estava na Presidência do
Clube Internacional do Recife, organização de gran
des tradições, apelidada por Agamenon Magalhães
de "sala de visitas do Recife", de que, para comemo
rar a passagem seu centenário, aquele glorioso clube
mandou confeccionar algumas comendas para ho
menagear os grandes pernambucanos com serviços
prestados ao Estado. Coube ao meu pai, Diretor do
Clube durante vários anos, sugerir à Mesa da Assem
bléia-Gerai do Clube o nome do eminente mestre Gil
berto Freyre. Quis o destino que na entrega dessa co
menda não estivesse meu pai entre os vivos, tendo
cabido a mim fazer a entrega da comenda.

Transcrevo trechos que me impressionaram dos
seus discursos na Câmara dos Deputados:

"Sr. Gilberto Freyre (Palavras), Sr. Pre
sidente, uma das vantagens dos que mor
rem nas batalhas simplesmente eleitorais,
sobre os que tombam sem vida nas bata
lhas de fogo e de sangue é que o morto po
lítico pode fazer com a própria voz o autone
crológio.

Sou dos que morreram já ao anoitecer
da batalha. Mas aqui estou menos para cho
rar os outros mortos, já tão bela e merecida
mente lamentados pelo Deputado Flores da
Cunha na sua piedosa oração, que para
saudar, como morto eleitoral ainda quente e
talvez em nome de outros mortos eleitorais
de agonia também lenta, os vivos e princi
palmente os recém-nascidos: esses re
cém-nascidos do ventre misterioso das ur
nas, cuja responsabilidade será inclusa nos
dias turvos que a Nação já atravessou."

"Saibam os pernambucanos" - dizia o
mestre Gilberto Freyre na sua oração de

despedida nesta Casa - "que em 50 como
em 45 só o excepcional das circunstâncias
me afastam da minha vocação que é a de
escritor, para lutar nas ruas e nos comícios
pelas causas políticas, normalmente aos cui
dados dos políticos.

Mas não devo esquecer-me do caráter
deste discurso: o autonecrológio. O de pala
vras de um gladiador que não quer e vai
morrer, e antes de morrer, saúda César,
mas que já morreu e saúda, não César, mas
o antecessor, que é e tem que continuar a
ser entre nós o Parlamento."

Concluo, Sr. Presidente.

Deixando esta Casa honrado pelas atenções
que aqui recebeu de seus companheiros de repre
sentação, enriquecido pelas amizades que aqui for
mou entre brasileiros de várias regiões do Brasil, ilus
trado pelas lições que aqui aprendeu, diz o mestre
Gilberto Freyre, exclamando:

"Ave Câmara! Mas 'Ave Câmara' anti
césar, antidespotismo, antitirania, seja de
quem for, inclusive a pior de todas, que é a
dos plutocratas. O cesarismo econômico. O
cesarismo financeiro. O cesarismo do dinhe
iro. Ave Câmara anticesar: os que morreram
nas eleições de 3 de outubro te saúdam."

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eminen
tes convidados, ilustres familiares do homenageado,
vários discursos do grande Parlamentar Gilberto
Freyre encontram-se nos Anais desta Casa e gosta
ria de sugerir à Mesa da Câmara dos Deputados,
completando tão merecida homenagem, a publicação
de livro e CD-Rom sobre o Deputado Gilberto Freyre,
entre os "Perfis Parlamentares", obras que têm sido
publicadas ao longo dos anos, reverenciando as figu
ras dos grandes parlamentares brasileiros.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Na quali
dade de Presidente da Mesa, naturalmente, Deputa
do Pedro Corrêa, somo-me a V. Exa. em sua suges
tão. Creio que, juntos, poderemos encaminhar tal soli
citação ao Presidente Michel Temer, que, tenho con
vicção, acolherá a grande sugestão de V. Exa.

Convido para assumir a Presidência da Mesa o
Deputado Eduardo Campos, de Pernambuco, que po
derá depois ser sucedido por outros colegas presen
tes, também de Pernambuco.

Em seguida, S. Exa. dará continuidade à sessão.



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 15255

o Sr. Aldo Rebelo, § 252 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, !que é ocupada pejo Sr. Eduardo
Campos, § 2 52 do artigo 18 do Regimento
Interno.

OSR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Dr. Hélio, que falará pelo
PDT nesta Casa.

O SR; DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Deputado Eduardo Campos;
Deputado Aldo Rebelo, autor do requerimento para
realização desta sessão de homenagem, a quem
cumprimento por esta brilhante idéia e pelo brilhante
discurso; Sra. Sonia Maria Freyre Pimentel, em nome
de quem também cumprimento o filho, Fernando, e a
neta, Ana Cecília Pimentel Cardoso; Srs. Embaixado
res; Consel,heiros; colegas Deputados; familiares; re
presentantes do povo pernambucano; senhoras e se
nhores, em primeiro lugar, pouco antes de falar em
nome do PDT, quero confessar que nunca aprendi
tanto acerca de Gilberto Freyre, da cultura deste País
e do povo brasileiro como nesta manhã.

Todos aqueles que me antecederam foram bri
lhantes ao traçar um roteiro histórico, cultural e antro
pológico de um homem que está presente na História
do País centenas de anos à frente. Por isso posso ex
trair, com objetividade, do passado e de tudo o que foi
dito aqui sobre Gilberto Freyre, a conclusão de que
sua presença nesta Casa nos dias de hoje seria ex
tremamente necessária, por seu comportamento e
sentido ético. Que saudade tem o povo brasileiro de
homens como ele na Câmara dos Deputados.

No ano em que se comemoram os 500 anos do
Brasil, podemos dizer que parte expressiva dessa
História foi escrita pelos 100 anos de Gilberto Freyre,
que se dedicou a escrever um Brasil e brasileiros que
hoje todos reconhecem no mundo.

Como escritor, nos seus 76 livros publicados,
ressalta a importância do negro como co-responsável
pela colonização do País e chama a atenção para a
presença da mulher índia e sua contribuição na medi·
cina, no papel higiênico do banho e na importância
das águas no processo de higiene individual.

Gilberto Freyre foi um dos primeiros ambienta
listas brasileiros, o primeiro a falar em ecologia 
tema tão recente - ainda na década de 30. Seus li·
vros até hoje são atuais, chamando a atenção para a
ecologia tropical e sua influência na cultura brasileira
e no fortalecimento da democracia representativa. Dá
grande importância à culinária brasileira, no livro
"Casa Grande & Senzala", e à arte do doce, tema do

livro "Açúcar", definindo a culinária como tópico mar
cante de nossa cultura.

É sua a descoberta pessoal do conhaque de pi
tanga - aqui apresentado no videoteipe -, onde
mistura dois componentes, o amargo e a doçura, uma
química extraordinária, de cuja receita sempre guar
dou segredo.

Gilberto Freyre tinha um encanto muito especial
por Recife. Considerava a cidade com os poderes de
uma sereia, capaz de atrair pessoas de todos os luga
res do mundo.

Cantava a beleza de Olinda, suas casas, seu
povo, suas igrejas, os doces típicos da região - doce
de coco, de amendoim, de goiaba.

Sua obra é cheia de choques culturais: a casa
grande de um lado e o mocambo de outro; a relação
dos grupos sociais, o senhor e o escravo, o padre e o
médico, apontando para transformações sociais. É
sua também a grande contribuição à arquitetura bra
sileira: os sobrados e os mocambos. As característi
cas dos sobrados servem até hoje para inspiração e
cultura arquitetônica. O mocambo. moradia popular,
marca as origens africanas dos brasileiros.

Como brasileiro, era um apaixonado pelos li
vros, pela sua casa, sua poltrona onde, sentado, es
crevia. Sua necessidade de ler e escrever era na mes
ma proporção de seu interesse pelo esporte. Ao ter
minar de escrever "Casa Grande & Senzala", compra
uma casa colonial onde cultiva excelente biblioteca,
peças de Santo Antônio, como demonstração de
amor e gratidão pela companheira eterna Madalena.

Foi um colega desta Casa, eleito Deputado Fe
deral nos anos 40 pelo movimento estudantil. Consi
derava-se um anarquista construtivo, na construção
de um modelo social, buscando no choque cultural de
contrários comportamentos desejáveis para o cresci
mento social do povo.

Foi, como político, defensor da unidade do Brasil
de norte a sul. A unidade mantida pela língua portu
guesa, falada em todo o País, mesmo com eÀ1:ensão
geográfica só comparável à China, Rússia, USA e
Canadá. Demonstrou que politicamente a ecologia
tropical é fator de estabilidade democrática, no mo
mento em que a Argentina, Uruguai, Chile nf'o viviam
uma democracia representativa.

Enfim, firma um conceito cu Itu r", I brasileiro, in
fluenciado pelos trópicos, pelo 8<:>paço tropical,
onde a vivência se dá em três tempos: vivem-se o
passado, o presente e o futuro, hoje reconhecido
em toda a Europa.
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Na experiência de Gilberto Freyre, escritor, ecó
logo, político, sociólogo, antropólogo, suas ações quI
xotescas deram certo na cultura e na história do nos
so povo.

Parabéns à família de Gilberto Freyre, ao povo
pernambucano, ao Brasil e a esta Casa, por terem
tido um representante honrado, cuja figura dá sauda·
des a todos.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - A
Presidência registra a presença do Deputado Estadual
Henrique Queiroz, Vice-Presidente da Assembléia Le
gislativa do Estado de Pernambuco e, neste ato, seu
representante.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Sérgio Guerra, represen
tante do PSDB.

O SR. SÉRGIO GUERRA (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Sra. Sonia Maria Freyre, Deputado Henri
que Queiroz, representante e Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco,
senhoras e senhores aqui presentes, ao longo dos úl
timos três dias, refleti sobre como deveria representar
meu partido nesta homenagem ao centenário de nas
cimento de Gilberto Freyre. Desde logo, dispus-me a
prestar um depoimento muito mais do que interpretar
ou reproduzir elogios ou mesmo críticas, já conheci
das.

O texto do Deputado que solicitou a realização
desta sessão solene, entre outros que já se manifes
taram, é um exame bastante completo da obra e do
papel de Gilberto Freyre na vida cultural, social e polí
tica brasileira. A mim cabem apenas algumas lem
branças.

Sou pernambucano, como muitos que aqui se
encontram e como era, mais do que ninguém, Gilber
to Freyre. De família de políticos, minha primeira opor
tunidade de trabalho foi junto dele, quando Presidente
do antigo Instituto Joaquim Nabuco.

Quem me convidou para trabalhar naquele Insti
tuto não foi Gilberto Freyre, mas o tio de Eduardo
Campos, Renato Carneiro Campos. Este foi persegui
do pelo regime autoritário, como muitos daqueles que
tinham freqüente interlocução com Gilberto Freyre.

Ao longo de minha existência, por várias ra
zões,convivi com alguns políticos notáveis e persona
lidades importantes da vida brasileira Trabalhei por
muitos anos com o ex-Governador Carlos Lacerda;
convivi de forma bastante próxima com o Dr. Tancre
do Neves; fui por duas vezes Secretário do Governa-

dor Miguel Arraea. Refiro·me a três homens de gran
de importância na história política recente do Brasil.
Seguramente, das minhas experiências de vida ne
nhuma outra foi mais rica - na condição de brasilei
ro, muito mais do que apenas de político - do que a
convivência de trabalho e a relação pessoal que tive
com o mestre Gilberto Freyre.

Qualquer exame polftico que se faça dele, for
mai ou apressado, é sobretudo elementar. Ao longo
de sua vida, Gilberto Freyre estava muito mais para a
irreverência do que para formalidades. Não se inte
ressava tanto por essas formalidades, até achava
uma certa graça nelas. Fazia de conta que eram im
portantes, mas, no fundo, era essencialmente um irre
verente. E foi assim também na sua forma de atuação
política. Mas pelo menos de três compromissos ele
nunca se afastou. O primeiro foi o compromisso com o
povo, que ninguém mais do que ele soube interpretar
e compreender. Jamais se afastou das causas desse
povo, na ditadura ou fora dela. Não conheço ninguém
que desejasse com maior decisão mudança da estru
tura agrária brasileira do que Gilberto Freyre.

Nunca foi a favor do saldo de casa grande, mas
a favor da maioria dos explorados, de uma habitação
que os honrasse, de uma vida que integrasse esses
explorados em um País como o que ele imaginava:
um País com personalidade, não colonizado, que fos
se a reprodução do seu povo na forma como foi cria
do, como se reproduziu e foi formado ao longo do
tempo. Nenhum político brasileiro conheci que enten
desse isso com tal amplitude como fez e sempre de
fendeu Gilberto Freyre. O seu compromisso com o
povo era real, ao qual não fazia nenhuma concessão.

O segundo compromisso de Gilberto Freyre foi
com o País. Refiro·me a um país que passou a se co
nhecer melhor depois dele, pois somente depois dele
nossa população passou a entender seu destino e
seu valor.

Ele foi incompreendido e acusado pelos esquer
distas ou direitistas da época de promover uma aven
tura intelectual, de não produzir respostas e de levan
tar apenas indagações. Entretanto, seu compromisso
com o País foi a marca de sua vida inteira. E, nesse
sentido, assim como no do povo, Gilberto Freyre foi de
uma coerência absoluta.

O terceiro compromisso de Gilberto Freyre, e do
qual jamais se afastou, foi com a liberdade política e
intelectual.

Eu estava no Instituto José Nabuco naquela
época, e não havia pensamento antagônico no Brasil
que o Instituto não recebesse, defendesse e susten-
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tasse. tlJão havia, no Brasil de então, quem fizesse o
que se fazia ali: autoridades do regime militar eram
contestadas por intelectuais que Gilberto Freyre pro
tegia. E refiro-me realmente a uma p-roteção dada
com toda a coragem e ao seu próprio estilo, porque a
ele interessou, durante toda sua vida, que houvesse
liberdade, pensamento livre e que o Brasil se desen
volvesse dessa forma. Esse foi o Gilberto Freyre com
o qual convivi.

Pertenço a uma família de políticos, repito. Meu
irmão foi Deputado Federal e foi cassado, assim como
o Deputado Neiva Moreira. Fui r.onvocado para o
Instituto Joaquim Nabuco, o qual, na época, mais do
que agora, dependia essencialmente do Poder Públi
co Federal.

Gilberto Freyre foi um grande brasileiro sob to
dos os aspectos. E o Brasil será maior se esse con
senso for valorizado, porque, ao valorizá-lo, vamos
valorizar o Brasil real, com suas contradições, sem
seus formalismos, com sua verdadeira e pura inter
pretação de um povo capaz de construir um futuro
moreno, progressista e moderno.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) 
Convido o Deputado I Sérgio Guerra para ocupar a
Presidência neste momento.

O Sr. Eduardo Campos, § 29 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
Guerra, § 29 do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Guerra) - Com a
palavra o Deputado Eduardo Campos, que vai falar
pelo Partido Socialista Brasileiro.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Sérgio Guerra; Dra. Sonia Maria Freyre, filha de Dr.
Gilberto, em nome de quem cumprimento Fernando
Freyre e Cristina Freyre; Ana Cecília, em nome de
quem cumprimento todos os netos do Dr. Gilberto;
Sras. e Srs. Deputados; meus senhores e minhas se
nhoras, até que preparei um pronunciamento. Discuti
quase um mês com o Deputado Aldo Rebelo, propo
nente desta sessão, o que poderíamos dizer, como
poderíamos ser compreendidos numa sessão como
esta, em que nível conseguiríamos fazer o debate de
hoje.

Falar de Gilberto Freyre não é somente um de
safio, é algo que nos traz muitas recordações. Por
essa razão, prefiro abandonar o texto já tão trabalha-

do ao longo dos dias e falar de peito aberto, com sen
timento.

Agradeço, neste momento, ao meu partido, por
ter-me distinguido para essa tarefa, e ao povo de Per
nambuco, pela generosa votação, o que me propicia
representá-lo nesta comemoração do centenário do
Or. Gilberto Freyre, juntamente com outros compa
nheiros.

Pouco se poderia acrescentar ao que já foi dito
pelo Oeputado Aldo Rebelo sobre sua obra. Porém,
falarei sobre o que representou Gilberto Freyre na es
sência de sua obra para o pensamento político do
País.

Gilberto Freyre conseguiu pensar o Brasil de
uma outra forma, indo contra toda uma maré de pen
samento que existia na elite cultural brasileira daque
la época, e até - quem sabe? - por ter tido oportuni
dade de se formar fora do eixo dominante da forma
ção cultural e intelectual brasileira, o eixo europeu,
pôde ele pensar de outra forma e servir às raízes de
um pensamento efetivamente nacional, que transfor
masse o povo nas raízes da imagem do País no con
texto internacional.

Or. Gilberto conseguiu enfrentar as incompreen
sões das elites econômica e cultural ao mesmo tem
po, com a coragem de poucos intelectuais do passa
do e do presente. Neste século, no Estado de Per
nambuco ou no País, não houve debate importante
em que a opinião de Gilberto Freyre não marcasse
posição de destaque.

Tive oportunidade de conhecê-lo quando ainda
criança. Na semana passada, disse ao Deputado
Aldo Rebelo e, há poucos instantes, ao Deputado
Sérgio Guerra - que também teve a mesma dificul
dade para ler um texto, uma vez que sempre faltaria
alguma coisa importante a dizer - que conheci Dr.
Gilberto como um intelectual importante e muito ad
mirado por tio Renato, com quem fundou o Instituto
Joaquim Nabuco, e pelo meu pai, por quem tinha uma
grande admiração e o considerava um amigo; ao
mesmo tempo, como militante ainda muito jovem,
contestava, por exemplo, o regime autoritário e não
compreendia sua posição.

E como ficavam aquelas duas imagens: a diver
gência política com alguém muito admirado, fraternal
mente querido, com tanta importância no pensamen
to nacional naquela época?

Hoje posso testemunhar que, na verdade, Or.
Gilberto Freyre não pode ser lido por momentos, tem
de ser compreendido por uma trajetória de constru
ção. Mesmo nos momentos em que poderia ser ques-
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tionado, sou testemunha viva da capacidade de Gil·
berto Freyre de aglutinar todas as divergências, de
permitir no Instituto Joaquim Nabuco a livre expres
são, que era proibida lá fora.

Sua autoridade política e intelectual protegeu a
vida de muitos intelectuais no regime autoritário. Tam·
bém venho de uma família, como o Deputado Sérgio
Guerra, de políticos cassados. Meu pai, quando per
seguido, no final da ditadura, foi acolhido no Instituto
Joaquim Nabuco - Sônia conhece muito bem essa
história. Ofereço este testemunho na comemoração
dos 100 anos de Dr. Gilberto, um pequeno presente,
mas de coração. Neste momento de desafio em que
vive a Nação brasileira, a integridade nacional, a es
perança de construir um novo País, tem de estar sedi
mentada na capacidade de elevar a auto-estima do
povo brasileiro. E a obra do Dr. Gilberto Freyre é o le
gado de um intelectual que procurou elevá-Ia, exata
mente contra a obra de muitos intelectuais, formada
sob a influência do pensamento europeu do final do
século passado, que procurava deprimir a Nação bra
sileira. Alguns até insinuavam um certo questiona
mento sobre nossa colonização, sobre o fato de que
nosso destino seria conseqüência de termos sido co
lonizados por portugueses degredados. Dr. Gilberto
encontrou, na sua obra, o caminho de demonstrar ao
País e ao mundo que esta Nação é capaz de se confi
gurar numa importante nação para o destino da hu
manidade.

Tenho a compreensão de que não há futuro para
o País que não seja o que eleve a estima do povo brasi
leiro, a partir da compreensão da sua formação e das
suas raízes. Gilberto Freyre deixou esse legado estra
tégico para a Nação brasileira. Discuti-lo no tático é
querer baixar a auto-estima do povo brasileiro; é não
compreender os grandes momentos que a Nação já vi
veu; é tornar medíocre a discussão. Gilberto Freyre
nunca compreendeu nem aceitou essa mediocridade
e contra ela sempre foi ferino e implacável.

O Deputado Sérgio Guerra testemunhou, com
muita propriedade, a irreverência do Dr. Gilberto Frey
re, o quanto, em determinados momentos, zombava
do formalismo que o obrigava a se submeter em de
terminados momentos.

Trago, em nome do Partido Socialista Brasileiro,
exatamente esse testemunho, a compreensão de que
o tempo é capaz de trazer as isenções e mostrar o fun
damentaI. Percebi isso, D. Sonia Maria Freyre Pimen
tel, quando da homenagem ao aniversário da Funda
ção Joaquim Nabuco, que contou com a presença do
Sr. Fernando, e o Dr. Gilberto Freyre, criador da Funda-

ção Joaquim Nabuco, acabou sendo o tema central da
sessão. E comentávamos, no fundo deste plenário,
como o tempo era mágico. Estava nesta tribuna o emi
nente Deputado Fernando Ferro, do Partido dos Tra
balhadores do Estado de Pernambuco.

Veja o grande presente que o Dr. Gilberto Freyre
recebe hoje desta Casa, que honrou como represen
tante pernambucano: um brasileiro, um nordestino,
um mestiço, o Deputado Federal Aldo Rebelo, eleito
pelo Partido Comunista do Brasil do Estado de São
Paulo, trouxe a história de seu pai e o reconhecimento
dos brasileiros pelo esforço na construção da Nação
brasileira.

Gilberto Freyre é um exemplo e merece a sauda
de e o reconhecimento do Partido Socialista Brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Guerra) - Convido

o Deputado Paes Landim para fazer uso da palavra,
pelo Partido da Frente Liberal.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI) - Sr. Presiden
te em exercício, Deputado Sérgio Guerra, familiares
de Gilberto Freyre, minhas senhoras e meus senho
res, os oradores que me antecederam já retrataram,
de certa maneira, o perfil desse grande brasileiro, so
bre o qual se poderia dizer, de início, o que ele falou a
respeito de Joaquim Nabuco, em discurso pronuncia
do na Câmara dos Deputados em 1947:

Grande cidadão da América e do mun
do, do igualmente brasileiro do seu tempo e
de todos os tempos (...) e que foi, pela inteli
gência, pela cultura, pelo espírito público,
uma das figuras máximas do nosso País e
do continente americano, e até uma das per
sonalidades mais sugestivas do Ocidente.

Ao propor e defender na Câmara a criação do
Instituto Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre queria res
gatar a memória desse extraordinário brasileiro que
lutou pela reforma social em nosso País e se preocu
pava mais com as reformas sociais do que com as re
formas políticas. Nabuco dizia-se desencantado com
as reformas políticas, até porque, segundo seu pen
samento luminoso, "as reformas de que imediata
mente necessitamos são reformas sociais que levan
tem o nível de nosso povo".

De certa forma, a retirada de Gilberto Freyre da
vida pública, do Parlamento, foi mais a preocupação
de que aqui mais se discutia a política per se do que
propriamente a reforma social - aquela que real
mente poderia trazer a cidadania e a dignidade do
povo brasileiro.



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 15259

Um cidadão do mundo, Gilberto Freyre - a exem
plo do que dissera de Nabuco em outra oportunidade 
foi também um homem de sua província. Ninguém me
lhor do que ele encarnou a pernambucanidade. Ainda
hoje pela manhã, antes de me dirigir a esta sessão, tive
o prazer de receber um telefonema desse outro grande
pernambucano que é o Prof. Vamiréh Chacon. Quando
eu lhe dizia que estava saindo apressado para vir à Câ
mara, porque, ontem à tarde, a Liderança do meu parti
do havia me designado para falar sobre Gilberto, ele di
zia: "Olha, Recife realmente é uma cidade com uma vo
cação para o mundo. Aí estão as figuras geniais de Joa
quim Nabuco e Gilberto Freyre, que, por meio da visão
do mundo, estudaram e diagnosticaram o Brasil". O pró
prio Chacon conheceu a Alemanha antes do Rio de Ja
neiro e de São Paulo. Isso mostra um pouco dessa alma
cosmopolita do Recife.

Na monumental "A Cultura Brasileira", de Fer
nando de Azevedo, Gilberto Freyre é o brasileiro mais
citado. Não poderia deixar de ser, no sentido amplo,
sociológico, antropológico e científico da cultura bra
sileira. Não se pode falar de cultura brasileira sem se
falar de Gilberto Freyre.

Em uma de suas análises, Fernando de Azevedo
mostra que Gilberto Freyre já observara que Recife foi
a primeira cidade da colônia em que se antecipou a ur
banização, opondo-se aos privilégios da aristocracia
rural e ao peso feudal e eclesiástico de Olinda, trans
formando-se na época de Maurício de Nassau "na me
lhor cidade da colônia, talvez do continente".

Portanto, falar de Gilberto Freyre é uma certa
ousadia. Essa cultura ciclópica, fantástica, esse ho
mem que "refundou" o Brasil- poderíamos assim di
zer, em uma expressão de Fernando de Azevedo 
ou, como disse Moacir Werneck de Castro num re
cente artigo no Jornal do Brasil, no dia 15 de abril, "o
grande revelador do Brasil profundo", este Brasil des
conhecido em que, efetivamente, ele mergulhou de
corpo e alma, descobrindo a nossa grande contribui
ção à democracia racial e à causa da miscigenação.
Ele foi um defensor indômito a favor da igualdade raci
al, combatendo o racismo, as desigualdades sociais,
não só no texto da Constituição de 1946, mas tam
bém no célebre episódio da atriz americana Katheri
ne Dunham, que não foi aceita num hotel em São Pa
ulo "por ser pessoa de cor"; Gilberto Freyre fez um
dos discursos mais veementes da história do Parla
mento brasileiro, dizendo que o episódio não poderia
"ficar sem uma palavra de protesto nacional nesta
Casa".

Encerraria com mais duas palavras, Sr. Presi
dente, reportando-me a um artigo muito importante
de um grande "gilbertiano", poderíamos assim dizer, o
Prol. Leodegário de Azevedo Filho, ilustre professor
das Universidades Estadual e Federal do Rio de Ja
neiro, no Jornal do Brasil de 16 de março, que conta
uma confidência de Gilberto Freyre; mostra toda a
profunda paisagem sociológica e antropológica dos
seus estudos sobre o problema racial em nosso País:
"Um dia, nos intervalos de um seminário sobre o ra
cismo na América Latina, de que participei, a convite
dele, Gilberto Freyre me segredou que devia 'a uma
negrinha chamada Isabel' o seu gosto pela literatura".
"Como assim?", perguntou o Prof. Leodegário. "Na
minha infância" - respondeu - "ouvia dela estórias
que me deslumbravam, tudo aquilo legítima literatura
oral. Depois disso, passei a escrever falando pela pa
lavra viva. E a doce influência dessa negrinha está
presente na fascinante narrativa sociológica-literária
de 'Casa-Grande & Senzala', onde o real do texto é
aquilo que o próprio texto propõe e constrói como ver
dade, como se pode ver nesta lição genial de Gilberto:
'A ama negra fez muitas vezes com as palavras o
mesmo que com a comida: machucou-a, tirou-lhes as
espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a
boca do menino branco as fibras moles':' Daí a sábia
interpretação do Presidente da Academia Brasileira
de Filologia: "Poderia haver mais perfeita explicação
para a doçura melodiosamente vocálica do português
do Brasil, em contraste com o consonantismo por ve
zes tenso e áspero do português de Portugal?"

Então vejam, minhas senhoras e meus senho
res, essa figura luminosa, o maior entendedor do Bra
sil, redescobridor do nosso País; o homem que acima
de quaisquer idiossincrasias ideológicas tem o respe
ito nacional. Basta dizer que Darcy Ribeiro conta que,
certa feita, num seminário, Anísio Teixeira lhe disse:
"Você vai saudar Gilberto Freyre". E conta o nosso
Darcy Ribeiro, um pouco antes de morrer, num depoi
mento à Folha de S.Paulo: "Eu, protocomunista, tive
que falar de improviso da minha enorme admiração".
Em outra ocasião, Darcy Ribeiro mostrou que Gilber
to Freyre estava para o Brasil como Cervantes para a
Espanha e Camões para Portugal.

Observa-se a grandeza, a excepcionalidade de
Gilberto Freyre. Assim sendo, o Governo brasileiro
não pode deixar o ensejo de, neste ano, centenário de
seu nascimento, resgatar mais ainda a sua memória,
a sua presença nas universidades, nos grandes cen
tros de pesquisas e de estudos, porque é realmente o
homem que mais conheceu o Brasil, mais engrande-
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ceu O País no exterior pela sua cultura e pelo seu sa
ber científico. Aliás, o que Gilberto Freyre falou de Jo
aquim Nabuco ao justificar o seu projeto de criação do
instituto que leva o nome daquele grande brasileiro se
aplica à sua figura singular:

Um Brasil que tem entre os homens pú
blicos, os políticos, os parlamentares do seu
passado, um homem, um político, um parla
mentar da grandeza e da constante atualida
de de Joaquim Nabuco não deve nunca dei
xar que essa grandeza seja esquecida, ou
que essa atualidade seja ignorada.

Finalmente, concluo, Sr. Presidente, com as pala
vras de outro pernambucano ilustre - sou pernambuca
no por laços maternos, mas o sou também por uma
grande afinidade política com esse grande homem pú
blico - , o nosso Marco Maciel, que tem duas grandes
referências na sua vida: Nabuco e Gilberto Freyre.

Na conferência em Recife, quando das come
morações do centenário de Gilberto Freyre, o Vi
ce-Presidente da República assim concluiu:

Aqui construímos, segundo ele nos re
velou, uma sociedade multirracial, uma civi
lização que a despeito de todos os desafios
e adversidades ensejou as condições para
ser não apenas o grande País, mas, acima
de tudo, uma grande e generosa Nação
que, aos seus 500 anos, desponta para ter,
ousemos, protagonismo neste século XXI,
para o que muito vai ajudar a perenidade de
suas lições, nas quais coexistem a análise
do passado, o interesse pelo presente e as
preocupações com o futuro.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Guerra) - A Presi

dência convida o Deputado De Velasco para repre
sentar o Partido Liberal.

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado pernam
bucano, Sérgio Guerra; Sr. Deputado Aldo Rebelo,
propositor desta sessão solene, em nome de quem
cumprimento os demais nobres Deputados e Deputa
das; Sra. Sônia Maria Freyre Pimentel, filha do nosso
homenageado; senhores representantes do corpo di
plomático; demais autoridades já nomeadas; espec
tadores da TV Câmara; senhoras, e senhores, há
pessoas a quem jamais deveríamos - não é uma críti
ca, Sr. Deputado Aldo Rebelo; nossa admiração por V.
Exa. já foi motivo de muitas e reiteradas referências 
homenagear pelos anos passados de seu nascimen-

to. Há pessoas de quem jamais deveríamos lembrar
centenário ou centenários. Há pessoas de quem ja
mais poderíamos relembrar a passagem dos anos,
tão atuais, tão presentes, tão marcantes, tão vivas,
não na memória mas no dia-a-dia da cultura, no
dia-a-dia da política, no dia-a-dia da Pátria que ajuda
ram a construir e crescer, que são atemporais. Deles
não se contam os anos, deles não se conta o tempo.

Eles fazem e marcam o tempo, independentemen
te do que se foi e do que será, independentemente, por
tanto, de já se terem ido, pois deixaram entre nós não a
marca de sua passagem, mas a sua presença viva.

Gilberto Freyre é uma dessas personalidades
sem data, sem tempo e sem passagem. Mais presen
te hoje do que quando admitíamos que, materialmen
te, estava aqui nesta Casa, a que pertenceu, perten
ce e pertencerá.

Mais atual hoje do que em 1933, quando publica a
sua hoje e também nossa "Casa Grande & Senzala".

Mais atuais e atuantes suas idéias hoje do que
em 1959, quando termina os dois volumes de "Ordem
e Progresso".

Mais atuante e atual hoje do que em 1926, em
que seu "Manifesto Regionalista", aglutina ao seu
lado José América de Almeida, Jorge de Lima, Luiz
Jardim e José Lins do Rego.

Mais atual hoje do que, quando em 1934, orga
niza o primeiro Congresso Afro-Brasileiro.

Mais atual e brasileiro hoje do que, quando em
1945, publica em inglês a sua "Interpretação do Brasil".

Mais atual hoje, nosso homenageado nesta ses
são, Gilberto Freyre, sociólogo, professor, escritor, jor
nalista, político, Secretário de Governo, mas principal
mente pernambucano, brasileiro e cidadão do mundo.

Mais atual hoje do que, quando ao experimentar,
em 1934, a prisão, liberta as rédeas culturais deste País.

Mais atual hoje, quando praticamente todos os me
ios de comunicação eletrônicos eos grandes jornais e re
vistas deste País dedicaram tempo e programas, pági
nas, cadernos especiais e separatas, para fazer memória
àquele que é a própria memória social deste Brasil.

Mais atual hoje, Gilberto Freyre.
Apenas para citar uns poucos escritores mundiais,

como Luiz Vaz de Camões, ofrancês Victor Hugo, Miguel
de Cervantes, Charles Secondat Montesquieu, Jean
Jacques Rousseau, William Shakespeare, Dante Alighi
eri, Honoré du Balzac, Euclides da Cunha, João Guima
rães Rosa, Gilberto Freyre, com os seus ''Os Lusíadas",
''Os Miseráveis", "Dom Quixote", "O Espírito das Leis", ''O
Contrato Social", "Hamlef', "A Divina Comédia", "A Co
média Humana", ''Os Sertões", "Grande Sertão Vere-
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das", "Casa Grande & Senzala", obras lidas por poucos,
citadas por muitos, mas conhecidas de todos.

Pelo ebriático de seu buquê e de seu espírito da
melhor cepa; vinho que quanto mais permanece, me
lhor fica, melhor nos sabe: Evoé Gilberto!

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Guerra) - Com a
palavra o Deputado Lincoln Portela, pelo PSL.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Sra. Sônia Maria Freyre Pimentel e Srs.
convidados, quando formulamos palavras em home
nagem a alguém, fica sempre a dúvida sobre o que di
zer.

o que dizer sobre o sociólogo, o antropólogo, o
escritor, o professor, o humanista, o conferencista, o
acadêmico, o revolucionário Gilberto Freyre?

O que dizer sobre aquele menino, que no início
tinha tanta dificuldade em aprender a escrever. Eu me
lembro agora de Einstein, quando disse uma certa
frase para alguém que tentava lhe ensinar alguma co
isa: "Por favor, fale devagar, porque eu tenho dificulda
de de assimilar as coisas".

O que dizer sobre aquele menino que encantava
a todos com os seus desenhos, aquele filho dedicado,
de personalidade marcante; aquele jovem engajado
nas causas sociais e políticas, preso junto com o seu
pai ao denunciar atividades nazistas e racistas? É
neste momento que relembro a frase de um escritor
anônimo, que disse: "Sacrifício é o êxtase de dar o
melhor que temos a quem mais amamos". E ele ama
va, de fato, o povo brasileiro, as minorias, os excluí
dos.

o que dizer sobre aquele intelectual pronto a de
fender sempre com a maior garra os seus ideais?

São tantos os atos e fatos marcantes na vida
deste Constituinte de 1946, deste bravo e destemido
brasileiro, que chega a ser quase uma audácia, em
um curto espaço de tempo, enaltecer a figura históri
ca daquele homem que tão bem representou o Brasil
quando de suas inúmeras conferências e viagens ao
exterior.

Teilhard de Chardin, teólogo francês, disse: "Só
o homem pode ajudar o homem a decifrar o mundo".
Partindo deste conceito relembramos hoje como o
nosso homenageado tanto ajudou na solução das in
quietantes questões sociais e políticas, não só do
nosso País, mas também de todo o mundo.

Os seus escritos, tantos artigos para jornais e
revistas, quanto as publicações literárias, são verda
deiros compêndios de cultura e sabedoria.

Como Deputado Federal Constituinte, represen
tante dos estudantes em uma eleição marcada pela
sangrenta luta estudantil contra a ditadura militar, foi
duro defensor das liberdades individuais, apresentan
do sugestões e criticando todo o processo da Consti
tuição de 1946.

Figura de muitos prêmios e homenagens - in
clusive indicado para o Prêmio Nobel de Literatura de
1947, pela Comissão de Educação e Cultura da Câ
mara - , criticado por uns, porém, elogiado por mi
lhões, Gilberto Freyre sempre pautou sua vida pela
dedicação ao trabalho. E tão cuidadoso foi que, ainda
em vida, preservou todo o seu patrimônio cultural na
instituição da fundação que leva o seu nome para as
sim estimular a continuidade dos seus estudos sobre
a realidade não só do Nordeste como do Brasil.

Quando convidado pelas universidades e enti
dades da Europa e dos Estados Unidos, era, na reali
dade, o embaixador brasileiro.

Saúdo, portanto, com todo o respeito e admira
ção a pessoa de Gilberto Freyre, um homem que em
todo o tempo cooperou com o homem, para juntos de
cifrarem o nosso conturbado mundo.

Finalizando, como humanista, Gilberto Freyre
foi um huyos parakaleo para o povo brasileiro, termo
que significa um homem maduro que se coloca ao
lado de alguém para ajudar, para dele ser suporte.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Guerra) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Clementino Coelho,
pelo PPS.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, familiares do escritor Gilberto Freyre, Aní
sio Teixeira, professor emérito e um dos grandes pen
sadores brasileiros do século XX, afirmava que Gil
berto Freyre não era apenas um mestre em sociolo
gia, mas criador, mesmo, de sociologia.

Nada mais exato. Sua obra inteira, em especial,
"Ordem e Progresso", "Casa Grande & Senzala" e
"Sobrados e Mocambos", pode ser definida como
uma história geral da civilização brasileira. Darcy Ri
beiro vai ainda mais além ao dizer que a obra de Frey
re corresponderia à fundação do Brasil no plano cul
tural.

De fato, fica difícil dizer que antes de Gilberto
Freyre havia uma sociologia brasileira. Até então, tí
nhamos algumas obras de si notáveis, mas que, a ri
gor, não passavam de análises históricas ou econô-
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micas do passado e da realidade brasileira, sem mai
ores aprofundamentos, senão os sentimentais.

A questão racial era um tabu. Tinha-se receio
de tocar em assunto assim tão delicado e depois re
ceber a pecha de racista. A escravidão era bem tra
tada no campo poético, de que a poesia condoreira
de Castro Alves é o melhor exemplo. E o que se
passava aos alunos da escola fundamental era sua
tragédia e aberração, mas jamais sua importância
para a economia e a cultura de nossa terra.

Gilberto Freyre queria mais. E o conseguiu. Há
instantes de quaisquer de seus livros que não sabe
mos o que mais admirar, se a precisão da análise
sociológica, se a beleza do texto. Daí que sua leitu
ra, utilizado, no entanto, o jargão acadêmico, o !in
guajar científico, era fácil de fazer-se e, sobretudo,
de se compreender.

Os títulos mesmos de alguns de seus livros já
estão como que revelando aquela dualidade básica
de nossa sociedade. Não se pode examinar a escravi
dão como fruto do racismo, o que seria tolice. Mas se o
escravo, em si mesmo, é uma figura patética, não me
nos patético é o senhor de escravos que habitava a
casa grande, pois que se pode dizer que se o senhor
da casa grande possuía os escravos, era, do mesmo
passo, refém de seu comportamento, deles dependen
do para viver e sobreviver. "Sobrados e Mocambos" é
outra definição acutíssima. É como se, atualizando a
linguagem, nós nos referíssemos a favelas e condomí
nios fechados, as duas formas clássicas como se orga
nizam, em seus extremos de miséria e .riqueza, as
grandes cidades brasileiras, as favelas, como as sen
zalas, um depósito inteiro de mão-de-obra para a gera
ção de riquezas. E de lucros.

Sem pretender gerar polêmica - afinal as es
querdas e, em especial, os comunistas e Freyre, an
daram às turras por muito tempo - , política e ciên
cia não são figuras estranhas entre si. No campo es
pecífico da sociologia, aliás, é buscando o terreno
político que o estudioso vai difundir suas idéias. E
Gilberto Freyre não se negou a isso. Tanto que, em
1935, nas primeiras eleições realizadas depois da
Revolução de 30 e de promulgada a nova Constitui
ção brasileira, Freyre se elegeu Deputado por Per
nambuco, perdendo o mandato em 1937, quando se
instalou o Estado Novo e Vargas passa a dirigir o
País à base de decretos-leis.

Retoma-se a democracia, e Freyre é nova
mente eleito, permanecendo no Congresso até
1951. E isso sem abandonar suas pesquisas, conti-

nuando a publicar obras de suma importância para
a cultura nacional.

São passados os anos. As querelas entre as for
ças de esquerda e conservadoras permanecem ins
critas em nossa historiografia. Mas hoje, deixadas à
margem distorções ideológicas, revisitar a obra de
Gilberto Freyre é um imperático para todos os que
querem conhecer a formação de nossa cultura, as po
tencialidades de nosso País, na forma como nos ensi
nou, com maestria, Gilberto Freyre.

E, para concluir, queria parafrasear Stephen Ka
nitz, em artigo na revista Veja desta semana, que
aborda a dimensão da conjuntura e da atualidade não
só do personagem Freyre, mas da sua obra.

Diz ele: "Copiamos coisas prontas, traduzimos
tudo, preferimos citar a pensar, ridicularizamos inclusi
ve os observadores genuinamente brasileiros. Preferi
mos acreditar em Marx, Giddens, Keynes", em vez de
observarmos o Brasil com nossos próprios olhos, com
os olhos de Silvio Romero, Manuel Bandeira, Sérgio
~uarque de Holanda e, sobretudo, de Gilberto Freyre.
E hora de criarmos nossos próprios faróis, nossas pró
prias referências, nossas verdadeiras balizas, nossos
pontos de apoio. Ahl, que falta faz Gilberto Freyre nes
ta Casa e nesta conjuntura atual! Que seu legado, prin
cípio e visão possam impregnar sobretudo este Plená
rio, para que a gente possa, depois de 500 anos, real
mente descobrir a Nação que somos. (Palmas.)

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Guerra) - srªs e Srs.

Deputados, minhas senhoras e meus senhores, neste
momento, a Câmara dos Deputados encerra esta ses
são, cuja grande importância corresponde à expectativa
dos brasileiros de uma manifestação que rendesse ho
menagem aos 100 anos de Gilberto Freyre.

Nos oradores que aqui se pronunciaram, o
consenso estabelecido é absolutamente natural e
democrático, provando o valor do homenageado e a
compreensão do que Gilberto Freyre, melhor do que
ninguém, representa para o Brasil.

A Mesa quer, finalmente, saudar a feliz iniciativa
do Deputado Aldo Rebelo, cujo discurso deu rumo a
esta homenagem.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Guerra) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Guerra) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12h44min.)
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Ata da 50i! Sessão, em 11 de abril de 2000

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, .2fJ Vice-Presidente;
Jaques Wagner, 39 Secretário, Enio Bacci, Marçal Filho, Nelo Rodolfo, Eurico Oliveira,

§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno

ACRE

PFL
PSL
PT
PSDB
PFL

ÀS 14 HORAS COMPARECEM
SENHORES:

Michel Temer
Ubiratan Aguiar
Gonzaga Patriota

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima: 3

OS
"defonco Cordeiro
jose Aleksandro
Nilson Mourão
sergio Barros
zHa Bezerra
Presentes do Acre: 5

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Presentes do Tocantins: 3

PSOB

MARANHÃO

Albé'rico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araujo PPB
Cesar Bandeira PFL
Gastão Vieira ' PMDB
José Antonio Almeida PSB
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PFL
Pedro Fern'andes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Presentes do Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Eunicio Oliveira PMDB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Leo Alcantâra PSDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB
Presentes do Ceará: 9

PIAuf

B.Sá

PARÁ

PPB
PMDB
PSDB
PT
PSDB

AMAPÁ

PST
PPB
PTB
PMDB
PFL

Gerson Peres
Jorge Costa
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 5

AMAZONAS

Atila Uns PFL
Pauderney Avelino PFL

Silas Camara PTB
Vanessa Grazziotin PedoB

Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB
Sergio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 2

Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Sergio Barcellos
Presentes do Amapá: 5
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RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Ibere Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PMDB
PSB

MINAS GERAIS

PMDB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PT
PT
PMDB
PSL
PPB
PPB
PDT
PT

Antonio do Valle
Aracely de Paula
Custodio Mattos
Eliseu Resende
Herculano Anghinetti
João Fassarella
João Magno
Julio Delgado
Lincoln Portela
Mareio Reinaldo Moreira
Odelmo Leão
Olímpio Pires
Paulo Delgado

Jorge Alberto
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 3

BAHIA

PFL
PFL
PTB
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB

PS9B
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PT
PSOB
PFL
PMDB
PSOB
PFL
PT
PT

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Felix Mendonça
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida

João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Manoel Castro
Mario Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 25

PMDB
PFL
PMDB

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PSDB
PFL

Adelson Ribeiro

ALAGOAS

Alberico Cordeiro PTB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

PSC

João Henrique
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Presentes do Piauí: 4

PERNAMBUCO

Antonio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
Luiz Piauhylino PSOB
Marcos de Jesus PSDB
Pedro Correa PPB
Pedro Eugenio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Sergio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 14

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Damião Feliciano
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 7
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GOIÁS

PMOB
PMDB
PMOB
PT
PPB

Alex Canziani
Chico da Princesa

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

PSDB
PSOB

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMOB
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 5

Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 5

José Genoino PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSOB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMOB
Nelo Rodolfo PMDB
Paulo Lima PMOB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Salvador Zimbaldi PSDB
Silvio Torres PSOB
Zulaie Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 35

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSOB
Pedro Henry PSDB

Ricarte de Freitas PSDB
Presentes do Mato Grosso: 4

SÃO PAULO

PSOB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PT
PPB
PSOB
PL
PTB
PFL
PSL
PPB
PSB
POT
PPS
POT
PT
PT

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Corauci Sobrinho
de Velasco
Delfim Netto
Dr. Evilasio
Or. Hélio
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Iara Bernardi
Jair Meneguelli

Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sergio Miranda PCdoB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 20

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSOB
João Coser PT
Jose Carlos Elias PTB
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMOB
Presentes do Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bispo Rodrigues PL
Dr. Heleno PSOB
Fernando Gabeira PV
Jair Bolsonaro PPB
Pastor Valdeci Paiva PSL
Rodrigo Maia PTB
Simão Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 9
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Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Gustavo Fruet PMDB
Jose Borba PMDB
Jose Janene PPB
Moacir Micheletto PMDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros PPB
Santos Filho PFL
Presentes do Paraná: 13

SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Renato Vianna PMDB
Vicente Caropreso PSDS
Presentes de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Darcisio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Henrique Fontana PT
Julio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 10

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 224 Srs.
Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO, servindo como
2!l Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual, sem observações, é aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Enio BaccL

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, apresentei a esta Casa projeto de lei de minha
autoria que dispõe sobre a proibição de descontos
nos salários dos frentistas de postos de combustíveis
em função da ocorrência de emissão de cheques
desprovidos de fundos, passados pelos "clientes".

A prática ilegal estabelecida pelos proprietários
de postos de combustíveis em todo o País, buscando
ressarcimento dos valores pelas constantes emis
sões de cheques sem proveniência de saldo, dos
maus cidadãos, descontando 'Os valores nos salários
dos seus frentistas, acima de tudo é cruel, desumana,
absurda e imoral. A Consolidação das Leis de Traba
lho, conforme o seu art. 22, baseia-se na premissa de
que ao empregador cabe o risco da atividade econô
mica, e não ao empregado, que, coitado, já vive espo
liado e mal pago.

Baseado no Projeto de Lei nº 491/99, do Sr.
Deputado Distrital Sílvio Unhares (PMDB - DF), digo
que é inconcebível que alguns empresários ganancio
sos queiram imputar aos seus funcionários o risco da
atividade econômica, responsabilizando-os pelo
não-pagamento dos cheques emitidos sem fundos no
estabelecimento. Indefesos, esses trabalhadores
constantemente recebem seus contracheques muitas
vezes zerado, sem salário a receber, o que os torna
sócios nos prejuízos. Já que não existe divisão de lu
cros entre patrão e empregado, não é justo que o em
pregado absorva os prejuízos.

Claro que o empregado deve e tem por obriga
ção tomar certos cuidados, tais como pedir o RG, car
tão bancário e números de telefones e anotar a placa
do carro do cliente.

São atitudes que talvez não solucionem de vez a
prática da emissão de cheques sem fundos, mas com
certeza vão torná-Ia um pouco mais difícil. E quem tem
pelo menos um pouco de vergonha, diante de certas
exigências, talvez desista de aplicar o golpe.
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Objetivando acabar com o abuso dessa ilegali
dade praticada pelos proprietários de postos de com
bustíveis é que apresentei o citado projeto de lei.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, o próximo dia 21 de abril registra para nós baia
nos, para nós brasileiros e para nós Parlamentares
um fato profundamente triste e marcante na história
do Parlamento brasileiro. Nesta data completar-se-ão
dois anos que nos deixou de maneira trágica e abso
lutamente inesperada o saudoso e querido Deputado
Luís Eduardo.

Ele sonhava construir um novo país, um país
moderno, um país onde as desigualdades não fos
sem tão gritantes e tão perversas. E no seu último
mandato, quando, para nossa felicidade e da própria
Nação brasileira, teve ele a oportunidade de presidir
esta Casa, conseguiu, com sua coragem e, acima de
tudo, com seu espírito conciliador, embora forte nas
suas crenças, implantar neste País o início da cami
nhada das reformas para modernização do nosso
Brasil, da nossa gente. _

Como Líder do GÇ>verno nesta Casa, cargo em
que a morte, de uma maneira brutal e perversa, o co
lheu, continuaria ele, com absoluta certeza, a dar pros
seguimento àquela tarefa de modificar o nosso País.

E todos nós, Sr. Presidente, somos devedores
dos sonhos que ele sonhou. Ele entendeu que nos so
nhos que se acalenta com coragem, com realismo,
com dignidade, não existem utopias. E porque não
acreditava na existência de utopias em seus sonhos,
pôde ele marcar de maneira indelével a sua passa
gem pelo nosso meio.

É de fundamental importância que todos nós,
Parlamentares, os integrantes do Executivo e do Judi
ciário e principalmente o povo brasileiro, neste mo
mento difícil da nossa história, façamos uma reflexão
do trabalho, da ação e da passagem de Luís Eduardo
entre nós. Temos absoluta certeza de que a história
do Brasil estaria sendo escrita de uma maneira dife
rente, de que estaria sendo escrita com o sorriso fran
co da sua lealdade, ele que sabia entender o contradi
tório, acatar o contraditório, mas também manter as
suas posições firmes, defendendo aquilo que emba
sava a sua própria caminhada dentro da vida parla
mentar.

Sr. Presidente, tivemos a ventura, a felicidade e
a honra de participar intimamente dos momentos
mais difíceis da vida política de Luís Eduardo Maga
lhães, e é evidente que não nos vamos quedar, ape
nas chorando e lamentando a sua partida. Vamos

acalentar dentro dos nossos corações o sentimento
da saudade tranqüila, porém reparadora, tendo den
tro da nossa razão a vontade férrea de entender que
o seu exemplo não se pode encerrar com a sua sim
ples passagem por esta vida, pela vida política brasi
leira.

Nós, que o conhecemos e privamos da sua ami
zade e intimidade, haveremos de lutar para que o so
nho de Luís Eduardo não se transforme numa utopia
que nos horripile.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, antes de abordar o assunto que me
traz à tribuna desta Casa nesta tarde, gostaria de falar
sobre a necessidade de o Congresso Nacional votar a
medida provisória que determina o novo valor do sa
lário mínimo para os trabalhadores brasileiros.

Estamos acompanhando o assunto pelos meios
de comunicação e esperamos que o Presidente do
Congresso Nacional e do Senado Federal, Senador
Antonio Carlos Magalhães, não inverta a ordem, colo
cando à frente da votação do salário mínimo a vota
ção do Orçamento, também de extrema importância.

A Oposição, é bom que fique claro, longe de es
tar obstruindo a votação do Orçamento, espera, de
fato, prioridade na votação do salário mínimo nacional.
Não podemos aceitar mais um ano em que o salário
mínimo é definido por medida provisória. São quase
seis anos em que o salário mínimo é definido por medi
da provisória, instituto que vem sendo no País pior do
que foi o decreto-lei na época da ditadura militar.

Se consultarmos os balanços, verificaremos
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vem
governando com a caneta, muito distante do Poder
Legislativo brasileiro. Portanto, espero que o bom
senso e as reivindicações da população brasileira
norteiem a decisão do Presidente do Congresso Na
cional, Senador Antonio Carlos Magalhães, de modo
que ele promova a votação do valor do salário mínimo
brasileiro antes do Orçamento da União.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de
falar a respeito da privatização do Banco do Estado
do Amazonas.

Estivemos ontem, o Deputado Estadual do
Amazonas Eronildo Braga Bezerra e eu, em audiên~

cia com o Sr. Fernando Noronha, funcionário do Ban~

co Central hoje na Presidência do Banco do Estado
do Amazonas - um banco'já federalizado e, portanto,
sob as orientações do Governo Federal-, para falar
sobre o·edital de privatização do banco, publicado no
Diário Oficial em edição do início deste mês.
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Nós amazonenses, muito nos preocupamos
com o encaminhamento da privatização do BEA, não
só no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores,
mas no que diz respeito às necessidades do Estado
do Amazonas, visto que o banco tem, em grande par
te dos Municípios do Estado, a única agência bancá
ria instalada. A privatização, sem dúvida, acarretaria
muitos problemas, e certamente um deles seria o fe
chamento de várias agências que estão hoje no interi
or do Estado.

Na visão do atual Presidente do banco, essas
agências poderiam não ser fechadas. Agora, qual a
fórmula para que elas não sejam fechadas após a pri
vatização? A fórmula, segundo o Presidente do BEA,
seria muito simples: privatiza-se o banco e a institui
ção compradora do BEA teria a exclusividade de to
das as contas do Estado. Apenas dessa forma as
agências do interior não seriam fechadas. Veja, Sr.
Presidente, um banco privado teria o monopólio das
contas do Estado. Não só do Governo Estadual, mas
da Câmara de Vereadores de Manaus, das Câmaras
de Vereadores e Prefeituras do interior e também da
Assembléia Legislativa. Esse é um grande negócio,
aliás, como tem sido a condução das privatizações do
País. As privatizações são, sim, um grande negócio
para os compradores, mas um péssimo negócio para
a Nação. E, no caso, a privatização do BEA, não te
nho dúvida, vai representar um péssimo negócio para
todo o Estado. Vejam a solução que se apresenta: a
manutenção das agências está diretamente ligada ao
monopólio que o banco privado terá em relação às
contas do Estado, porque essa é a única razão da via
bilidade do Banco do Estado do Amazonas.

Para concluir, quero dizer que, infelizmente,
essa é a única instituição que está sendo privatizada
que não ofereceu aos seus servidores um PDI, um
Plano de Demissão Incentivada. Naquele banco ha
via mais de 2 mil funcionários, hoje há pouco mais de
oitocentos, e os que estão lá, grande parte, sabem
que serão demitidos. Infelizmente, ainda não há por
parte do Estado brasileiro, do Governo Federal, ne
nhuma contrapartida para essa situação.

O Presidente do BEA se comprometeu dizendo
que até o final de maio sairá o PDI. Vou esperar até o
final de maio para que isso aconteça. Se isso não
ocorrer, voltarei à tribuna desta Casa e cobrarei o PDI
para os funcionários do BEA.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srl!s e Srs. Deputados, quinta-feira, dia 13, a cidade
de Fortaleza estará completando mais um aniversário

de fundação - o 274º -, dentro de extensa progra
mação, que objetiva realçar o significado do evento,
ao mesmo tempo em que colocará em evidência as
principais políticas públicas postas em prática, com
abnegação, competência e dinamismo, pela atual ad
ministração, à cuja frente se acha o Prefeito Juraci Vi
eira de Magalhães.

A magna data, a que se associou, como convi
dado especial, o Senador Pedro Simon, terá a partici
pação de todos os segmentos sociais, interessados
que são no desenvolvimento de uma gestão reconhe
cidamente profícua, assinalada por expressivas reali
zações, cuja concretização há contribuído para trans
formar a nossa metrópole num centro renovador de
ações eficientes, que serviram para projetá-Ia no con
texto federativo nacional.

Mencione-se, por oportuno, que todos quantos
demandam a nossa Capital testemunham o seu cres
cimento ordenado, dentro de padrões tecnicamente
estabelecidos, que a transformam entre as melhores
e mais fascinantes do País.

A cada exercício são alinhadas diretrizes de atua
ção modernizadora, a que está presente, particular
mente, o espírito da FAMíLIA CIDADÃ, dentro de con
cepções muito bem idealizadas pela Fundação da Cri
ança e da Cidadania, dirigida até recentemente pela
Profª Isabel Lopes da Silva, elaboradora - ao lado de
assessoria competente - de outras iniciativas que al
cançaram repercussão favorável, com resultados alta
mente positivos, espelhados em pesquisas de opi
nião, levadas a efeito por institutos especializados, de
comprovada idoneidade.

Ressalte-se que, entre os objetivos da chamada
família cidadã, o principal deles é "suscitar nas famíli
as a responsabilidade pelo processo de socialização
e educação de suas crianças e adolescentes", bem
assim encaminhar todos os interessados "a institui
ções que atuem na área de geração de emprego e
renda".

Não pode deixar de ser realçado, igualmente, o
esforço despendido pela Funci, no âmbito do delinea
mento global desse programa, para conscientizar as
famílias quanto à "compreensão de seus direitos e
responsabilidades, visando ao exercício da cidada
nia".

Ao definir as prioridades em que se situa o tra
balho da Edilidade, os planejadores recrutados en
tendem que é "imprescindível o estabelecimento de
parcerias que possibilitem a captação de recursos
técnicos e financeiros, criando uma rede de mobiliza-
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ção social e otimizando as ações a serem desenvolvi
das".

Merece, por outro, ser referenciada, com ênfase
especial, a Campanha de Combate ao Trabalho Infan
til, em colaboração com o Unicef, a qual atingiu resul
tados bastantes auspiciosos, que vêm estimulando o
seu prosseguimento, sem quaisquer interrupções,
como deseja, com determinação e firmeza, o atual
Chefe da Municipalidade fortalezense.

No que concerne ao âmbito de emprego e ren
da, o Feirão de Oportunidades e o programa intitulado
O emprego está ao lado passam a representar inova
ções de largo alcance, com as quais a PMF pretende
absorver apreciável contingente de mão-de-obra, ain
da ociosa em nossa cidade, o que beneficiará alguns
milhares de famílias.

É neste clima de iniciativas diretamente vincula
das às aspirações da comunidade, que Fortaleza fes
tejará, no dia 13, mais um ano de sua existência, sob
o comando clarividente de um líder que certamente
se sentirá motivado - pelo sucesso que a sua gestão
galvanizou - a disputar novo mandato, a fim de ense
jar seqüência a uma àdministração modelar, assim
considerada, indiscrepantemente, por todos os for
madores de opinião do Ceará.

Diante disso e como fortalezense de nascimen
to, senti-me no dever de fazer o registro desta data, na
expectativa de que a sua defluência inspire o Dr. Jura
ci a dar continuidade à faina patriótica a que se tem
entregue, com incomparável dedicação e elogiável
senso de responsabilidade.

A nossa Capital é, hoje, um pólo centralizador
de atividades em que o cidadão sobreleva merecida
mente, recolhendo os frutos da lúcida visão de uma
equipe harmoniosa, liderada proficientemente pelo
Prefeito Juraci Magalhães.

O SR. Luís CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, o que nos traz novamente a esta tribuna é comen
tar um aspecto triste que estamos tendo no Rio Gran
de do Sul no que diz respeito à produção primária,
principalmente na questão da soja.

O Rio Grande hoje é um dos maiores produtores
de soja no Brasil; temos em torno de 3 milhões de
hectares, uma produção de quase 4 milhões de tone
ladas, das 31 milhões que o País colhe.

Os produtores rurais vivem hoje um grande im
passe com relação à comercialização. Algumas re
giões do Estado sofreram muito com a seca. Estamos
trabalhando para encontrar uma alternativa para es
ses produtores, mas, infelizmente, a ação que o Go-

vemo do Estado do Rio Grande do Sul, especialmen
te a Secretaria de Agricultura tem desenvolvido, des
de o ano passado, é com relação à soja transgênica.
Foi uma das maneiras que os produtores rurais do
Rio Grande do Sul encontraram para continuar produ
zindo, buscando sementes na Argentina, enfim, de
baratear o custo de produção.

O Rio Grande do Sul vai colher quase 4 milhões
de toneladas. Estamos iniciando a colheita. Recente
mente, houve a abertura pelo Governador do Estado
e pelo Ministro da Agricultura, na cidade de Santa
Rosa, da colheita da soja no Estado. No início da co
lheita, os agricultores estão encontrando dificuldades
de comercialização, porque estão denunciando aos
quatro ventos que a soja transgênica é o resumo do
mal, que vai causar câncer e uma série de problemas
àqueles consumidores. Os grandes compradores
mundiais estão sendo afugentados do mercado do
Rio Grande do Sul. E assim irá ocorrer também com
outros mercados brasileiros como, por exemplo, o Pa
raná, que também produz um pouco de soja transgê
nica.

Trago aqui para reflexão desta Casa um artigo
do Prof. Norman Borlaug, um engenheiro agrônomo,
cientista norte-americano, prêmio Nobel da Paz em
1980, responsável pela grande Revolução Verde que
tivemos nos anos 60 e 70, quando houve um grande
salto na produção de alimentos no mundo graças ao
uso de fertilizantes e defensivos agrícolas.

O que diz o cientista Norman Borlaug.

Não pense nem por um minuto que
nós vamos construir uma paz mundial per
manente sobre estômagos vazios e miséria
humana. Não vai acontecer. Quanto mais
rápido refletirmos sobre isso melhor.

É sobre o uso da Biotecnologia e da Engenharia
Genética. O que aconteceu na Revolução Verde, nos
anos 60 e 70, com o uso de defensivos e fertilizantes,
está-se repetindo com a engenharia genética e com a
biotecnologia.

É preciso que esta Casa reflita sobre esse as
sunto e que a sociedade enfrente o problema. Há no
mundo, atualmente, mais de 6 bilhões de pessoas.
Nos próximos 20 ou 30 anos, seremos mais de 9 bi
lhões de habitantes. Se quisermos aumentar a produ
ção, uma das únicas ferramentas capazes de tornar
isso possível é o uso da biotecnologia e da engenha
ria genética.

Por essa razão, entristecemo-nos ao ver que no
Estado do Rio Grande do Sul foram colhidas 4 mi-
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Ihões de toneladas de soja; porém, os produtores têm
dificuldades para vendê-la por causa das denúncias
de que a soja é transgênica e de que causará mal aos
consumidores.

Apelamos para esta Casa a fim de que se enfren
te essa questão na Comissão de Agricultura e Política
Rural e nas demais Comissões da Câmara. A socieda
de brasileira precisa enfrentar a discussão dos alimen
tos transgênicos, geneticamente modificados, sem
ideologizar. Por isso, autoridades como Norman Borla
ug e tantos outros pesquisadores mundiais estão de
batendo o problema. A sociedade e esta Casa preci
sam saber e entender o que está ocorrendo.

Trago esse assunto à baila principalmente em
nome dos milhares de produtores gaúchos e brasilei
ros que produziram 31 milhões de toneladas de soja,
mas têm dificuldades para vendê-Ia.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente Jaques Wagner,
srªs e Srs. Deputados, o objetivo da minha participa
ção nesta tarde é apresentar um requerimento para
que seja marcada para o dia 18 de setembro do ano
corrente sessão solene de homenagem aos 61 anos
de existência do jornal Diário de Natal, que circula no
Estado do Rio Grande do Norte.

Tentei, na sessão legislativa passada, incluir no
calendário da Câmara dos Deputados uma sessão de
homenagem ao referido jornal. Lamentavelmente,
quando da nossa providência, as datas já estavam
preenchidas e não foi possível homenagear o Diário
de Natal no ano em que completava 60 anos, quando
se fez uma grande festa e ele foi homenageado não
só pela sociedade potiguar como pela imprensa e pe
las lideranças nacionais, pelo grande trabalho que
tem prestado não só na área da educação, da informa
ção, mas também no que se refere à liberdade, à de
mocracia. Atravessando a Segunda Guerra Mundial, o
período da ditadura, o Diário de Natal tem sido um
sustentáculo da democracia e um instrumento valioso
para a comunicação e a educação dos potiguares.
Portanto, registro o nosso requerimento e aguardo a
decisão da Mesa.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, requeiro,
também na forma regimental, que seja marcado para
o dia 27 de outubro de 2000 sessão solene para regis
trar o aniversário de 128 anos de fundação do jornal
O Mossoroense.

A circulação desse periódico, no Município de
Mossoró e na região oeste do Estado, representa um
marco relevante na história da comunicação do Rio
Grande do Norte. Estamos falando de um jornal com

128 anos de idade, o terceiro jornal mais antigo da
América Latina, que circula na Mossoró libertária e na
Mossoró da resistência. Nada mais justo que home
nagear esse jornal que noticiou e preparou os mosso
roenses para a libertação dos escravos, já no ano de
1883, e para a resistência a Lampião, nos idos de
1927. O jornal O Mossoroense tem aglutinado as for
ças vivas da política de Mossoró, as forças vivas Iiber
tárias e da resistência da cidade de Mossoró. Portan
to, nada mais justo que essa Casa, reconhecendo o
grande trabalho desse pequeno jornal do interior do
Rio Grande do Norte, possa prestar essa homena
gem na passagem dos seus 128 anos.

Sr. Presidente, tenho ainda um terceiro requeri
mento, fundamentado no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 22 , e 115, inciso I,
do Regimento Interno. Solicito a V. Ex!! que seja enca
minhado ao Ministro da Defesa um pedido de infor
mação sobre a fiscalização dos procedimentos de se
gurança da Tam. Trata-se de companhia aérea de
grande circulação em nosso País e que tem registra
do os maiores acidentes nos últimos três ou quatro
anos. Portanto, fica o nosso registro, solicitando ao
Ministro da Defesa informações a respeito dos proce
dimentos adotados pelo Ministério da Defesa para fis
calizar a segurança da Tam.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, venho a esta tribuna fazer pronunciamento a
respeito de questão que tem muito a ver com a dis
cussão do salário mínimo. Vamos falar aqui sobre as
políticas governamentais de combate à pobreza 
que, aliás, não existem. Quero, desta tribuna discorrer
sobre essas políticas, as quais têm se notabilizado,
infelizmente, pelo não-alcance dos objetivos procla
mados por seus idealizadores e executores. Muito
pelo contrário, resultaram num grande fracasso, já que
as desigualdades sociais regrediram muito pouco.

Para corroborar o que digo, cito aqui as consta
tações de pesquisas feitas por determinação do Pro
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento
- PNUD, dando conta de que as políticas sociais
adotadas no Brasil têm se traduzido em maiores be
nefícios aos ricos e à classe média do que aos po
bres. Ao analisar os resultados do relatório já citado,
vemos que de 1977 a 1997, último ano para o qual há
dados disponíveis, a redução dos índices de pobreza
são tão pequenos que não há o que comemorar 
são insignificantes. Vejamos: os indigentes, pessoas
que recebem até 1 dólar por dia, apresentaram redu
ção de apenas 2% - de 17% para 15% - e no caso
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dos pobres, pessoas que têm rendimento de até 2 dó
lares por dia, a queda registrada foi de apenas 6% 
de 40% para 34%.

Aliás, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
Partido dos Trabalhadores, desde que surgiu, há vinte
anos, denuncia que os governantes brasileiros não
têm implantado políticas sociais que reduzam subs
tancialmente os índices de pobreza. Muito pelo con
trário, ocorreu um brutal processo de concentração
de renda. Os pobres tiveram e têm, por conta dessas
políticas, dificuldades enormes de ingressar no mer
cado de trabalho, de morar decentemente, de fre
qüentar escolas, de desfrutar de lazer, de assistência
médica etc. Assistimos, portanto. a um fato curioso,
ou seja, os pobres financiando os ricos.

Para comprovar o que estou dizendo, apresen
tarei algumas estatísticas do relatório. No caso da sa
úde, 50% dos 20% mais ricos da população brasileira
são atendidos em hospitais privados ou clínicas do
Sistema Único de Saúde - SUS financiados com di
nheiro público, enquanto apenas 3,5% dos 20% mais
pobres são servidos por tais instalações; no caso de
pensões, 2,4% do gasto do Governo com pensões
vão para os 20% mais pobres, ao passo que os 20%
mais ricos ficam com 65,1% do valor utilizado; seguro
desemprego: os 20% mais ricos ficam com 19,5% dos
gastos públicos, enquanto os 20% mais pobres ficam
apenas com 3%; água potável: embora disponível a
82% da população brasileira, beneficia somente 47%
dos pobres; redes de esgotos: servem a 62% dos bra
sileiros, mas somente 9% dos pobres têm acesso a
esse benefício; eletricidade: chega a 92% da popula
ção, mas somente 26% dos pobres têm acesso à
mesma. São vitimados com mais intensidade os ne
gros. Embora 69% dos lares sejam chefiados por ne
gros, apesar de os negros apresentarem um contin
gente muito mais numeroso, detêm o equivalente a
42% das apropriações as famílias chefiadas por bran
cos e a 24% aquelas comandadas pelos asiáticos. No
Nordeste, onde se concentra 30% da população bra
sileira, vivem 63% dos pobres e indigentes de todo o
País.

Para concluir, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, o relatório revela ainda que isso ocorre em virtu
de dos seguintes fatores: o aporte de recursos neces
sários para os programas de combate à pobreza está
aquém das demandas; há um mau gerenciamento
dos recursos - intencional, creio -, que são, em sua
maior parte, destinados para o atendimento dos ricos
e da classe média; não há interesse por parte dos go
vernantes em adotar uma política que promova a ple-

na integração entre os diversos órgãos e programas
voltados para o combate à pobreza no País, visando
maximizar os benefícios em prol dos pobres, objetivo
que só será atingido sem a pulverização dos recur
sos; esses programas não têm envolvido plenamente
a iniciativa privada e a sociedade civil; porfim, a inser
ção subordinada do Brasil na economia mundial, su
bordinação essa que os sucessivos governantes que
tivemos no País só contribuíram para aprofundar, e,
de maneira muito particular, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Meu muito obrigado.

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, hoje é um dia importante para o PMDB, um

. dia em que um grupo de companheiros do partido, De
putados Estaduais, Deputados Federais, Senadores e
militantes, resolveu criar um movimento dentro do
PMDB para buscar uma identidade própria do partido.

O MDB nasceu em 1966 com suas posições bem
claras no enfrentamento da ditadura militar. Todos
aqueles que fazem política na Oposição e começaram
a militar há trinta anos provavelmente passaram pelos
quadros do antigo MDB. Esse envolvimento tem como
objetivo único o respeito às bases do partido por todo o
Estado brasileiro. O MDS, Movimento Democrático de
Base, surge em função dos reclamos e da ansiedade
da militância do PMDB. Queremos que o PMDB defina
claramente para onde quer ir.

Quando ingressamos neste partido, em 1966,
suas propostas estavam bem claras. Estavam ali es
critas a luta pela redemocratização do País, a Assem
bléia Nacional Constituinte, eleições diretas em todos
os níveis, liberdade de imprensa, liberdade sindical. li
berdade nas universidades. Hoje a militância nos per
gunta para onde quer ir e para onde caminha o
PMDB, partido que nada mais é, principalmente no
âmbito nacional, do que a bengala do Governo Fede
ral, capenga, que se apóia no partido em função de
sua estrutura nacional e de sua imagem conquistada
através de anos e anos de história e de luta. Na cabe
ça desse movimento estava o saudoso companheiro
Ulysses Guimarães.

Por isso, Sr. Presidente e nobres Srs. Deputa
dos, queremos que o MDB, Movimento Democrático
de Base, sensibilize a cúpula do partido, para que
ouça os reclamos da base, não em favor de um salá
rio mínimo de 151 reais, mas de um salário mínimo
decente que atenda à maioria dos brasileiros.

Queremos, Sr. Presidente, que o PMDB tenha
sua cara, sua origem, sua identidade bem clara. Que-
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remos que este partido, ao qual pertencemos há mais
de 34 anos, caminhe com suas próprias pernas, não
para fazer oposição desenfreada e irracional ao Go
verno Federal. Queremos um partido independente
em âmbito nacional, que defina claramente suas ban
deiras, que tenha posição clara nas votações desta
Casa e não fique sempre a reboque do Governo Fe
deral, como se tudo o que vem do Planalto do Planal
to fosse bom para o Brasil. Sabemos que a cegueira
dos partidos que apóiam o Governo Federal está fa
zendo a Nação brasileira sofrer cada vez mais. Por
isso, o MOB é, acima de tudo, lÍm movimento de res
peito à militância e às bases do PMOB.

Sr. Presidente, gostaria de ler pequeno trecho
redigido pelo companheiro Ulysses Guimarães em
1975, quando o PMOB passava por situação seme
lhante. Naquela oportunidade, em respeito às bases e
aos correligionários do partido, Ulysses Guimarães
disse:

Não há partido poderoso sem sólidas
bases municipais, pois não há partido sem
correligionário, como não pode haver exérci
to sem tropa. Correligionário é o soldado
desconhecido da política. É ele que ganha
as eleições, como este ganha a guerra,
mora na cidade ou no campd, 'neles conti
nua após a presença temporária de dirigen
tes ou candidatos, conhece, freqüenta, pro
cura, discute, convence e alicia os conterrâ
neos para que se filiem, compareçam aos
atos partidários e votem na legenda do
PMDB.

Por isso, Sr. Presidente, em respeito às bases
do nosso PMDB pelo Brasil afora, sendo hoje o nosso
partido o maior do País, conclamamos todos os com
panheiros do MDB para que entrem nesse Movimento
Democrático de Base em honra à história dos nossos
companheiros, às conquistas institucionais e ao futu
ro do MDB.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Edison
Andrino, o Sr. Jaques Wagner, 3º Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Enio Bacci, § 2º do artigo
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Themístocles Sampaio.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
co/PMOB - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, mais uma vez faço

uso desta tribuna para tratar de assunto de muito rele
vância para o povo brasileiro, em especial para os da
terceira idade, ou idosos, como queiram.

Recebi em meu gabinete, hoje, documento ori
undo do Ministério da Saúde dando conta de que o
mês de abril será marcado por mais uma grande mo
bilização nacional em benefício dos idosos no Brasil.
De 17 a 29, será realizada mais uma campanha de
vacinação de idosos contra a influenza. Por meio des
sa mobilização, o Ministério da Saúde pretende con
tribuir para a melhoria da qualidade de vida e da au
to-estima desse segmento da população.

Todas as pessoas a partir dos 60 anos de idade
poderão receber a vacina, gratuitamente, nos postos
de saúde da rede pública. Serão distribuídos, segun
do o Ministério, 13,6 milhões de doses contra a gripe.
A meta é vacinar cerca de 9 milhões de idosos. Na
campanha de imunização do ano passado, a idade
mínima era 65 anos. A fundação Nacional de Saúde
- FUNASA reduziu a faixa etária com o objetivo de
ampliar a cobertura vacinal.

Nos postos de saúde também estarão disponí
veis 21,3 milhões de doses da vacina duplo adulto (té
tano e difteria) para pessoas de 60 a 64 anos. Idosos
a partir de 65 anos de idade, que tenham recebido
essa dose no ano passado, não precisam tomar a va
cina novamente. Hospitalizados ou residentes em asi
los e casas de repouso também vão receber a vacina
contra doenças pneumocócicas.

Quando é necessário criticar, nós o fazemos,
sem reservas e com absoluta independência. No en
tanto, quando deparamos com iniciativas nobres por
parte do Poder Público, não nos furtamos em apo
iá-Ias, e difundi-Ias, na expectativa de aproximar
mo-nos, cada vez mais, dos verdadeiros anseios do
nosso povo. Felizmente, no Estado do Piauí, o nível
de responsabilidade acerca de campanhas desse
quilate supera a média nacional, graças à consciência
do nosso povo e às ações eficientes de nossas institu
ições - destaco a soma de esforços entre os Pode
res Legislativo e Executivo de meu Estado, indepen
dentemente das bandeiras e paixões partidárias.

Assim, nunca é demais lembrar que os Municí
pios devem ficar atentos para mais uma campanha
nacional de vacinação contra a gripe, prevista, confor
me mencionado antes, para os meados deste mês de
abril. Quero lembrar, de igual sorte, que todos somos
responsáveis pelo sucesso dessa empreitada, quer o
Poder Público, quer os postos de saúde, quer as as
sociações, quer a comunidade, quer os cidadãos co
muns. Todos, enfim, têm o dever de colaborar com os
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nossos idosos, sem esquecer do bom e velho dito po
pular: Ué melhor prevenir do que remediar".

Sr. Presidente, pelo a V. Exª que autorize a divul
gação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Deputados, segundo dados colhidos junto ao
Instituto Brasileiro .de Geografia e Est~~ística 
IBGE, o setor industrial registrou aumento na produ
ção de 3,1 % em relação a janeiro, acumulando
10,7% no primeiro bimestré:-O indicador acumulado
nos últimos doze meses ficou em 1,4%. Na compara
ção com fevereiro do ano passado houve crescimen- .
to de 16,3%.

Os indicadores positivos de fevereiro foram in
fluenciados, de certo modo, pelo maior número de
dias trabalhados. Isto porque este ano o Carnaval
ocorreu em março, deixando o mês de fevereiro com
mais dias úteis. Este fator atuará negativamente nos
indicadores para o mês de março.

A expansão registrada na passagem de janeiro
para fevereiro, já descontadas as influências sazona
is, atinge dezesseis dos vinte ramos pesquisados,
sendo particularmente significativa em material de
transporte (9,7%), química (2,4%), metalúrgica
(3,4%) e material elétrico e de comunicações (5,5%).
Por categorias de uso, o segmento de bens de consu
mo duráveis, com acréscimo de 12,3%, lidera pelo se
gundo mês consecutivo a expansão industrial. Nas
demais categorias de uso também houve aumento na
produção: bens de capital (7,5%), bens de consumo
semi e não-duráveis (3,5%) e bens intermediários
(1,2%).

Na comparação com fevereiro de 1999, o au
mento de 16,3%, observado no total da indústria, tem
um perfil generalizado, uma vez que alcança dezoito
dos vinte gêneros e todas as categorias de uso inves
tigadas. Os acréscimos que mais pressionaram o re
sultado global foram os apontados pelas indústrias do
complexo metal-mecânico: material de transporte
(36,6%), metalúrgica (19,8%), mecânica (24,1%) e
material elétrico e de comunicações (28,0%). Vale ci
tar, ainda, os 11,2% de expansão registrados pela in
dústria química. Apenas fumo (-29,8%) e matérias
plásticas (-4,2%) reduzem a produção nesse período.
Por categorias de uso, é também em bens de consu
mo duráveis que ocorre o crescimento mais expressi
vo (49,8%). Com resultado superior à média da indús
tria situa-se, ainda, bens de capital (23,4%). A área de

bens intermediários expandiu 14,4% de sua produ
ção e a de bens semi e não-duráveis, 11,3%.

No indicador acumulado para o primeiro bimes
tre, a área de bens de consumo duráveis, que fechou
o ano passado com o pior resultado entre as categori
as de uso, ocupa a liderança do desempenho industri
al, ao se expandir 28,7%. Nesta área, o aumento é ge
neralizado, atingindo, igualmente, as indústrias auto
mobilística (39,4%) e de eletrodomésticos (27,2%).
Com o segundo melhor resultado encontra-se bens
de capital, cuja expansão de 14,9% é conseqüência
da ampliação em diversos subsetores, com destaque
para bens de capital para a indústria (43,7%), agricul
tura (18,0%) e para o setor de transporte (13,3%). A
produção de bens de capital para os setores de cons
trução e de energia elétrica prossegue revelando
queda: -1,8% e -0,3%, respectivamente. No setor de
bens intermediários, com aumento de 10,4%, tam
bém se observa um movimento generalizado de ex
pansão que atinge subsetores como: siderurgia
(13,6%), adubos e fertilizantes (35,4%) e alJlõ"peçâs-
(22,2%). O segmento de combustíveis e lubrificantes
básicos (petróleo e gás natural), que sustentou o re
sultado positivo da categoria no ano passado, tam
bém apresenta aumento neste primeiro bimestre
(5,5%). Na área de bens semi e não-durávei$ (6,1%),
o destaque é a produção de semiduráveis (basica
mente vestuário e calçados), que cresce 9,5%. A re
dução de 7,8% no subsetor de carburantes (gasolina
e álcool) continua pressionando negativamente o re
sultado desta categoria.

Entre os gêneros industriais, também há predo
minância de resultados positivos no indicador acumu
lado em janeiro-fevereiro, que alcançam dezessete
dos vinte ramos investigados. As taxas mais elevadas
ocorrem nas indústrias de material de transporte
(24,7%), mecânica (20,0%), borracha (19,2%) e do
vestuário (17,1%). Nestes setores destacam-se, res
pectivamente, os itens automóveis, equipamentos de
ar-condicionado central, pneumáticos e blusas, blu
sões e camisas esporte. Entre as quedas, a de maior
impacto vem do setor de fumo (-34,6%), em razão,
principalmente, da redução no beneficiamento de
fumo em folha.

Os índices com base em médias móveis trimes
trais, construídos a partir da série livre de influências
sazonais, confirmam o prosseguimento da tendência
de recuperação da atividade industrial iniciada em ou
tubro do ano passado. Esse movimento atinge a in
dústria de forma generalizada, com a área de bens de
capital, relacionada aos investimentos, e a de bens de
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consumo duráveis, com forte encadeamento interin
dustrial, apresentando maior dinamismo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri\s e Srs. Depu
tados, conforme venho denunciando desta tribuna, e
o Diário Oficial está a confirmar, o Prefeito Antônio
Imbassahy não é só insensível para com as questões
sociais. Farei uma denúncia já feita pela bancada do
Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, pe
los Vereadores Zezéu Ribeiro e Paulo da Anunciação:
o Prefeito Antônio Imbassahy gastará neste ano qua
se 9 milhões de reais com propaganda, quase 80%
nas emissoras do Senador Antonio Carlos Maga
lhães. Se isso não bastasse, o Prefeito acaba, através
de alguns decretos, de fazer remanejamentos no
Orçamento do Município, retirando recursos previstos
para a Saúde e destinando-os a propaganda.

Os dados são os seguintes: o Orçamento da
Prefeitura para 2000 reservou 9,8 milhões de reais
para campanha publicitária. Além disso, 832 mil e 400
reais da área de saúde vão para propaganda. O Diá
rio Oficial do dia 23 de março nos mostra que a Pre
feitura acaba de fazer novos aditamentos, que elevam
as contas em mais de 10 milhões de reais. De acordo
com os aditivos, a Prefeitura poderá usar as seguintes
dotações orçamentárias, ou seja, poderá tirar dinhei
ro das seguintes dotações orçamentárias para colo
car na propaganda: ações de desenvolvimento de vi
gilância à saúde - a Prefeitura vai tirar dinheiro da vi
gilância à saúde (21 milhões de reais estão previstos)
para destinar à propaganda -, ações de assistência
à saúde, de atenção à saúde da comunidade, ações
destinadas ao atendimento hospitalar e ambulatorial.

Esses recursos que a Prefeitura está anulando
não são apenas do Tesouro: são recursos destinados
à Saúde. De forma ilegal, a Prefeitura Municipal de
Salvador, a administração do Prefeito Antônio Imbas
sahy, está anulando recursos do Sistema Único de
Saúde, SUS, destinando-os à propaganda.

É um absurdo, uma vergonha! Esse Prefeito
abandonou a área social, não fez prevenção na área
da saúde, não cuidou bem da saúde do povo de Sal
vador. Os postos de saúde não funcionam 24 horas,
ficam fechados nos finais de semana e a partir das
17h. Nos postos de saúde, faltam profissionais, princi
palmente médicos, e medicamentos. Não existe rede
básica de saúde pública em Salvador. Esse Prefeito
ainda tem a coragem de anular os recursos de forma
secreta, sem fazer a publicação.

A fiscalização diligente da bancada do Partido
dos Trabalhadores na Câmara Municipal fez com que
a dotação fosse descoberta, e a denúncia está sendo
feita em Salvador. Estamos aqui para que a denúncia
repercuta na Câmara Federal, até porque recursos do
SUS estão sendo desviados pelo Prefeito Antônio
Imbassahy para serem destinados a propaganda e
publicidade.

Todo o mundo sabe que a imagem da Prefeitura
está desgastada, principalmente nos bairros periféri
cos.

Desde novembro do ano passado, a Prefeitura
Municipal de Salvador exorbitou os gastos previstos
para a Saúde em mais de 1 milhão de reais e desde
de outubro e novembro do ano passado inundou a mí
dia oficial com propaganda. De manhã, à tarde, à noi
te, nos rádios e nas televisões, o Prefeito faz propa
ganda de uma administração que não existe. Tenho
andado nos bairros populares da cidade e constatado
o quadro de profundo desgaste por que hoje passa a
administração do Prefeito, principalmente na perife
ria. No ano passado, essa administração gastou,
além do que estava previsto, quase 2 milhões de reais
com propaganda.

Para encerrar, faço uma denúncia contra a Pre
feitura Municipal. A Prefeitura Municipal estampa no
Diário Oficial a seguinte manchete: "SESP doa 1,3
milhão de toneladas de alimentos". É importante dizer
que o SESP tem como comandante um major da Polí
cia Militar que pensa que Salvador é um grande quar
tel, perseguindo implacavelmente o comércio infor
mai, que abrange 46% da população economicamen
te ativa. Ao lermos a matéria, descobrimos que os ali
mentos que a Prefeitura doou foram apreendidos de
pais e mães de família que estão tentando ganhar sua
vida honestamente, porque Salvador é a campeã do
desemprego no Brasil, a cidade que tem a maior taxa
de desemprego no País. Não há emprego, as pesso
as pegam qualquer dinheiro e tentam ganhar o seu
sustento no comércio informal. E a Prefeitura, de for
ma implacável, de forma tirana, de forma policial,
toma a mercadoria desses ambulantes, não lhes dan
do nenhuma possibilidade de sobrevivência.

São essas as denúncias que queria fazer nesta
tarde contra uma administração que está sendo repu
diada pelo povo de Salvador.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, todos temos consciência da dupla
dimensão em que se desenvolve o processo legislati
vo: se elaboramos leis e discutimos idéias em função
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do presente, dos desafios do cotidiano, somos sabe
dores também de que fazemos a história deste País,
de que trabalhamos com os olhos voltados para o fu
turo, de que de nós depende o Brasil do amanhã.

Em uma instituição como a Câmara dos Deputa
dos, essas duas vertentes se encontram nos taquí
grafos. São eles que, ao reproduzir o presente, con
substanciam a matéria de que se compõe o futuro. Ao
registrar o dia-a-dia da Casa, escrevem a história do
seu desempenho e também das suas realizações.
Contribuem assim para que os brasileiros se conhe
çam mais e melhor, por lhes permitir saber o que pen
sam, o que querem e o que fazem os representantes
do povo no Parlamento nacional.

Essa, Sr. Presidente, a razão por que solicita
mos a atenção especial de V. Exª para o Departa
mento de Taquigrafia da Casa, possibilitando-lhe
dispor de um número maior de profissionais.
Enquanto no Senado Federal a relação entre os ta
quígrafos e os Srs. Senadores é de um para um, na
Câmara esta proporção é de um taquígrafo para qua
tro Deputados.

Planejado para satisfazer a demanda estimada
ao longo dos últimos dez anos, o número de nossos
taquígrafos mostra-se hoje altamente deficitário, em
razão, entre outros aspectos, do chamado poder con
clusivo, outorgado às Comissões pela Constituição
de 1988. Não raramente sobrecarrega-se a Taquigra
fia com cinqüenta horas diárias de reuniões de dife
rentes Comissões, o que força os taquígrafos a ex
cessos que acabam por lhes comprometer o desem
penho e a própria qualidade do trabalho, não obstante
a competência que possuem.

É precisamente nas Comissões que mais valio
so se faz o papel do taquígrafo. Se o que ocorre no
plenário sempre se divulga pelas manchetes de jor
nais ou programas de tevê, nas Comissões também
se desenrolam acontecimentos da maior importância
no processo legislativo, muitas vezes à margem de re
fletores, das câmeras e dos microfones.

Qualquer que seja a repercussão do que ali
transcorra, lá se encontrará um taquígrafo a tomar no
tas, discreta e silenciosamente, do confronto de opi
niões, do cotejo das idéias e do debate franco, mas
mutuamente respeitoso de que provêm as leis e as
deliberações que interessam à Nação brasileira. Sem
a presença do taquígrafo, todo esse trabalho se per
deria, como em vão seria o esforço com que lutamos
pelo desenvolvimento econômico e pela justiça soci
al. São eles que conferem legitimidade, força e subs
tância histórica a nossa atuação parlamentar.

Eis, Sr. Presidente, o motivo por que apelamos a
V. Exª para que o Departamento de Taquigrafia desta
Casa conte com os funcionários de que carece para
responder satisfatoriamente à demanda que lhe im
põe o trabalho legislativo. Confiante no interesse e na
sensibilidade de V. Exª, esperamos seguir contando
com a dedicação e a competência dos taquígrafos e
taquígrafas da Câmara dos Deputados, como valoro
sos parceiros na luta que todos travamos pelo futuro
de paz, de prosperidade e de justiça a que tem direito
o Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMD8
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu
tado Enio Bacci, neste pronunciamento, peço à CN8B
e ao Conselho Nacional das Igrejas Cristãs - CONIC
que potencializem a fiscalização do dispositivo intro
duzido no novo Código Eleitoral, Lei nº 9.504, para
proibir a corrupção eleitoral que grassa em todos os
Municípios do País. É uma vergonha, um escândalo!

As igrejas, evidentemente, como autoras dessa
iniciativa, não só a Católica, não só as evangélicas,
como também as espíritas e de todos os outros mati
zes, foram na verdade as vanguardeiras desse movi
mento moralizador, mais do que nunca, pela força
que têm, pela capilaridade. Que usem a imprensa
para coibir esse verdadeiro escândalo que está acon
tecendo em todos os Municípios.

O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, a revista IstoÉ, edição desta semana, publicou
uma pesquisa sobre a atuação dos Prefeitos do Esta
do do Maranhão. Utilizo hoje esta tribuna para comen
tá-Ia, na parte que diz respeito a Caxias, minha terra.
Segundo a referida pesquisa, o Prefeito da cidade
tem alto índice de rejeição e generalizada antipatia da
população. A explicação para isso relaciona-se, em
primeiro lugar, com os desvios de recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentaI e de Valorização do Magistério - FUNDEF,
que têm ocorrido quase mensalmente naquela locali
dade. É uma pena que neste País ainda não haja me
canismos que coíbam Prefeitos de desviarem recur
sos destinados à educação, pois isso é feito de forma
afrontosa com os recursos destinados ao ensino fun
damentaI. Para se ter uma idéia, há alguns dias, um
grupo de Vereadores denunciou o Prefeito por ter
desviado recursos da conta do Fundef para a conta
do SUS e recursos da conta do SUS para pagar pro
fessores, fazendo compensação entre contas públi
cas, o que não é permitido por lei e que na verdade
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não ocorre. O que acontece é meramente uma joga
da contábil. E ninguém toma qualquer providência
para acabar com isso.

Tomamos conhecimento de que uma Comissão
Especial desta Casa está iniciando investigação so
bre a destinação desses recursos. Por isso, aproveito
a oportunidade para pleitear sua visita a Caxias, pois
já sabemos que ela irá ao Piauí ainda esta semana.
Naquele Estado instalou-se o caos, em razão dos bai
xos índices de aceitação do Prefeito. Quando fui Pre
feito, levei para a cidade uma brigada de médicos cu
banos que durante sete anos implantaram um progra
ma de saúde pública, com atenção primária, saúde
preventiva, programas voltados à população mais po
bre das zonas urbana e rural.

O atual Prefeito resolveu desativar o programa,
devolvendo os médicos a Cuba, causando transtorno
sem tamanho à população da cidade, que ficou sem
assistência médica, sem atenção primária, sem saú
de preventiva, voltando àquilo que virou rotina em
todo o Nordeste: a utilização dos recursos do SUS
para remuneração de hospitais privados, como se a
saúde pública não fosse uma prioridade. Infelizmente,
isso acontece não apenas no Maranhão, mas em
todo o Nordeste.

Portanto, Sr. Presidente, esse caos que se insta
lou na cidade motivou um pedido de cassação do Pre
feito, o que foi recebido pela Câmara por doze votos a
dois na semana passada. Esperamos que essa inicia
tiva prospere, porque é comum no Nordeste, quando
se instala uma CPf ou uma comissão processante
para retirar dos seus cargos os Prefeitos desonestos,
eles usarem expediente espúrios, como compra de
votos dos Vereadores, utilizando para isso recursos
públicos, sem que nada os impeça de agir dessa ma
neira.

Esperamos que a comissão processante que se
instalou conclua seus trabalhos, cassando definitiva
mente o mandato do Prefeito, que é rejeitado pela po
pulação porque acabou com a saúde pública e agora
causa transtornos aos mais de 50 mil jovens que estu
dam na rede municipal da cidade.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, venho hoje e esta tribuna para falar sobre
Unidade da Federação.

São entes federativos o Município, o Estado e a
Federação, que devem ter autonomia, éomo estabe-
lece claramente a Constituição. '

No entanto, em nossa avaliação, há um vazio na
Constituição brasileira quanto à definição das ques
tões municipais. O art. 20 da Constituição define cla
ramente os bens do ente federativo, União. O art. 26
caracteriza os bens dos Estados Federados. E nessa
mesma linha de raciocínio, em nosso entendimento,
há um vazio quanto ao que se caracteriza como bens
do Município.

Na Constituição brasileira não há definição so
bre o que é bem do Município. Vimos isso muito clara
mente quando se discutiu a Lei das Águas. Existem
alguns rios que nascem e morrem no mesmo Municí
pio, portanto, pela lógica, deveriam ser considerados
bens do Município, da mesma forma que o rio que
nasce e morre no mesmo Estado é considerado bem
desse Estado e os rios que extrapolam os limites de
um Estado são considerados bens da Federação.

Portanto, em função dessa falta, vou encami
nhar à Mesa Proposta de Emenda à Constituição em
que tentamos deixar bem claro quais são os bens do
Município. Para isso solicitamos o apoio dos Parla
mentares que compõem esta Casa, pois necessita
mos de 181 assinaturas. E requeremos ainda que se
inclua no art. 29 da Constituição Federal parágrafo
único com a seguinte redação:

Parágrafo único. Constitui patrimônio
dos Municípios os seus direitos, os bens
móveis e imóveis do seu domínio, a renda
por eles auferidas e as águas fluentes,
emergentes e em depósitos localizadas no
território de um só Município.

Portanto, se esta Casa entender como correta a
nossa proposição, estaremos preenchendo uma lacuna
constitucional que estabelecerá o bem do Município.

Neste momento passamos a oficializar este do-
cumento nesta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, a história se faz através dos gran
des homens. Sergipe não é diferente, grandes ho
mens fizeram e fazem a nossa história, no campo po
lítico, filosófico, econômico...

Quando digo "através dos homens", não sou
discriminatório, pois está implícito aí o sentido mais
amplo da palavra, ou seja, através de seres humanos:
homens e mulheres.
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A história do meu Estado é repleta de figuras
que souberam transferir para os seus conterrâneos o
ensinamento de seriedade, inteligência e trabalho.

A história do comércio de Sergipe não poderia
ser contada sem citar o nome de Oviedo Teixeira.
Com seu jeito amigo, ninguém saía de sua loja sem
uma compra, pois a sua correção no trato com o clien
te o fez prosperar. Uma frase que ouvi do Sr. Oviedo
quando fui comprar um carro'na revendedora do seu
filho, João, fez com que eu entendesse o porquê de
sua prosperidade no comércio: "O negócio só é bom
quando é bom para os dois".

A minha geração tem muito que aprender com
este homem. Nascido em Itabaiana, no dia 9 de abril
de 1910, Oviedo Teixeira, desde os 9 anos, já disse
para que veio, trabalhando como servente na Loja
Mesquita, em Itabaiana, mas queria muito mais. Com
um dinheiro dado por sua mãe, Caçula Teixeira, inici
ou no comércio de tecido vendendo na feira do povoa
do Saco da Ribeira, em Ribeirópolis. Logo abriu uma
loja de tecido com seu irmão mais velho, Antônio
Mesquita, em Itabaiana. Em seguida, abriu outra em
Aracaju, com 9 Sr. Elpídio Teixeira,. seu irmão mais
novo.

Daí em diante os negócios foram prosperando, e
com a vinda de seus filhos, filhas, genros e noras co
meçou a diversificar, abrindo revenda de veículos da
Ford e da Volks, empresas de construção civil, trans
porte, sabão etc.

De seu casamento com D. Alda Mesquita Teixei
ra nasceram José Carlos Teixeira, Deputado Federal
por diversas Legislaturas, casado com a Profª Eugê
nia, fundador do MDB, Prefeito de Aracaju, Vi
ce-Governador de Sergipe. Sempre que se fala de
história política contemporânea temos a obrigação de
citar o nome de José Carlos Teixeira, pela sua bravura
de resistência à ditadura militar e, acima de tudo, pelo
que mais herdou de seu pai, a sinceridade.

Em seguida, veio D. Gilza, casada com Lauro
Menezes, fundador do Grupo Bonfim. Luiz e Tarcísio
Teixeira, casado com D. Aparecida, foram o terceiro e
o quarto filhos e são sócios no Grupo Norcon, uma
das grandes empresas de Sergipe na construção ci
vil. A quinta filha é D. Maria Celi, casada com Dr. Luci
ano Barreto, grande empresário da construção civil,
que logo homenageou sua esposa denominando
suas empresas como Grupo Celi, investindo em di
versos setores de nossa economia. O sexto filho,
João Teixeira, casado com Vera, é empresário do se
tor de revenda de automóveis Ford (Cimavel), empre
sa criada em 1962. Por último, a filha caçula Ana Ma-

ria, casada com Carlos Lira, empresário do Grupo
Discar.

Neste pequeno histórico familiar podemos notar
a dedicação total aos seus filhos, filhas, genros e no
ras.

É assim o sujeito Oviedo Teixeira, homem dedi
cado à família, ao trabalho e aos amigos. Que o diga
este grande homem público Seixas Dória,
ex-Governador, ex-Deputado e seu amigo há mais de
cinqüenta anos: "Oviedo Teixeira é um otimista por
natureza, um homem que acredita em Sergipe e no
Brasil, um verdadeiro patriota no sentido mais amplo
da palavra".

O Prof. Pangloss não teve discípulos apenas na
Europa, como Candide, de Voltaire. Em Sergipe, teve
como aluno o sujeito de quem estamos falando e que
sempre usa frases desse grande mestre da filosofia:
''Tudo é como deveria ser" ou "Vivemos no melhor dos
mundos".

Nós brasileiros, que muitas vezes ficamos desi
ludidos, deveríamos sempre nos espelhar nesse suje
ito que, com 90 anos, consegue ser tão jovem quanto
seus filhos.

Quero, em meu nome e em nome de minha fa
mília, homenageá-lo pelos seus 90 anos e dizer: a
vida vale pelo gesto que se tem.

Parabéns, Sr. Oviedo Teixeira.
Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, são realmente muito graves e merecem
rigorosa apuração os fatos ocorridos em São Paulo,
com denúncias de improbidade administrativa envol
vendo o Prefeito Celso Pitta.

Além de todas as razões eevidências que justifi
cam a adoção de medidas urgentes, cumpre assina
lar, inclusive, que o Brasil não pode admitir que São
Paulo, a maior cidade da América Latina e uma das
maiores do mundo, continue a ser objeto de manche
tes difamatórias na imprensa de todos os países.

O problema de São Paulo, no caso em questão,
considerando a gravidade dos fatos ea relevância na
cional e internacional da Capital paulista, não perten
ce mais só a São Paulo, mas sim ao Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
defendo a instalação imediata de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito na Câmara Federal, para proce
der às apurações necessárias sobre as denúncias
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que indicam a existência de um grande esquema de
corrupção em São Paulo.

Segundo o promotor Fernando Capez, há, no
momento, só na Promotoria de Justiça da Cidadania
do Ministério Público Estadual, vinte procedimentos
investigatórios sobre o Prefeito de São Paulo. Nove já
viraram ações civis públicas, sendo que o Prefeito já
teve proferidas contra ele condenações em primeira e
segunda instâncias.

Como se isso não bastasse, o farto material
hoje disponível, como os depoimentos e documentos
relativos à contratação de funcionários fantasmas e ir
regularidades na Anhembi Turismo e Eventos, permi
te prever a abertura de novas ações, até mesmo com
novo pedido de afastamento de Celso Pitta, cuja per
manência no cargo foi assegurada recentemente por
liminar concedida pelo 4º Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça, Hermes Pinotti.

Referindo-se às numerosas irregularidades
ligadas à Prefeitura de São Paulo, como a Anhembi e
a viagem de Celso Pitta à França, o promotor Saad
Mazloum afirma também que as provas que estão
sendo colhidas podem conduzir a novas ações, pois
os inquéritos cuja investigação se encontra a cargo
da Promotoria contêm fatos tão ou mais graves do
que o empréstimo de 800 mil reais feito por Jorge
Yunes.

Além desse empréstimo, encontra-se sob inves
tigação da Promotoria de Justiça da Cidadania a com
pra de um Vectra por Nicéa.

Quanto à investigação conduzida pelo Ministé
rio Público sobre a viagem de Celso Pitta à França du
rante a Copa do Mundo, a Promotoria apura se as
despesas da viagem teriam sido pagas por uma em
presa francesa coligada à Vega, que presta serviços
para a Prefeitura.

Existe ainda a ação referente aos precatórios,
em que Celso Pitta é acusado de lesar o patrimônio
público na emissão de títulos. Celso Pitta é acusado
também de corrupção ativa por usar verba pública
para se defender, o que levou a Procuradoria-Geral
de Justiça de São Paulo a pedir a abertura de mais
um inquérito policial contra o Prefeito.

Em depoimento ao Ministério Público, Nicéa e
seu filho, Victor, disseram que o Prefeito teria dado 1
milhão de reais ao Presidente da Câmara para que os
Vereadores não votassem a abertura de um processo
de impeachment.

Não há dúvida de que toda essa situação consti
tui uma vergonha, um transtorno, um peso para a Ci
dade de São Paulo, para o Estado e para o País, exi-

gindo, por conseguinte, a união de esforços em busca
das providências capazes de contribuir de modo efeti
vo para o restabelecimento da governabilidade e da
confiança da opinião pública no Governo.

Diante de tais circunstâncias, Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, e, em especial, com a preocu
pação de evitar mais e maiores danos à imagem e às
condições normais das quais dependem a vida e o
trabalho cotidiano de São Paulo e do País, em respei
to ao paulista e ao paulistano, reitero, para concluir, a
necessidade de que seja imediatamente instalada
nesta Casa Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar as irregularidades apontadas na administra
ção da Cidade de São Paulo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, vimos à tribuna para deixar registrada nos Anais
da Câmara dos Deputados a questão deoraem--que
entregamos, na manhã de hoje, em mãos, ao Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Con
gresso Nacional.

Entendemos que essa questão de ordem que
transcrevemos abaixo servirá, futuramente, se neces
sário, para questionamento junto ao Supremo Tribu
nal Federal sobre o cumprimento do Regimento Co
mum no que se refere às medidas provisórias.

Ofício nº 21 - GPP Brasília, 11 de abril
de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente do
Congresso Nacional,

Venho por meio desta, com base no
artigo 131 do Regimento Comum, encami
nhar a V. Exª questão de ordem sobre a
Medida Provisória nº 2.019/00.

Nestes termos, peço deferimento.
Deputado Paulo Paim - PT/RS
Exmo. Sr. Presidente do Congresso

Nacional
Senador Antonio Carlos Magalhães

QUESTÃO DE ORDEM

Senhor Presidente do Congresso Naci
onal,

Requeremos, com base no art. 131 do
Regimento Comum, a presente Questão de
Ordem, nos termos que seguem.

O Poder Executivo enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória nº 2.019,
de 23 de março de 2000, que reajusta o va
Iar do salário mínimo para R$151 ,00 a partir
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do dia 3 de abril do corrente. Cremos, Se
nhor Presidente, que esse valor não respei
ta os parâmetros inscritos no art. 7º, inciso
IV, da Constituição Federal. A sociedade
brasileira anseia pelo posicionamento deste
Congresso, que já demonstrou, em parecer
aprovado por Comissão Especial da Câma
ra dos Deputados destinada a apreciar o re
ajuste do salário mínimo, que o valor de
R$151,00 não é pacífico entre os parlamen
tares, e que há condições para o financia
mento público de um salário de R$177,00,
por exemplo. Este foi o posicionamento da
mencionada Comissão.

É consensual que o tema do reajuste
do salário mínimo é fundamental como me
dida de combate às desigualdades sociais.
A votação da Medida Provisória nº 2.019, de
23 de março de 2000, publicada em 24 de
março de 2000, faz-se urgente. A Comissão
mista do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, destinada a apreciar a Medida
Provisória, deixou de apresentar parecer no
prazo regimental. Os arts. 7º e 8º da Reso
lução nº 1, de 1989 - CN, dispõe explicita- ,
mente sobre a questão:

"Art. 7º Admitida a Medida Provisória,
o parecer da comissão, a ser encaminhado
à Presidência do Congresso Nacional no
prazo máximo de quinze dias, contado de
sua publicação do Diário Oficial da União,
deverá examinar a matéria quanto aos as
pectos constitucional e de mérito."

(...)
"Art. 8º Esgotado o prazo da comissão

sem a apresentação do parecer, tanto com
referência à admissibilidade da Medida,
quanto à sua constitucionalidade e mérito,
será designado, pelo Presidente do Con
gresso Nacional, relator que proferirá pare
cer em plenário, no prazo máximo de vinte e
quatro horas."

Considerando estas questões regi
mentais, e tendo em vista o término do pra
zo para a apreciação da Medida Provisória,
e aprovação do parecer pela comissão, re
queremos à Vossa Excelência a presente
Questão de Ordem para que a Presidência
do Congresso Nacional avoque ao plenário
do Congresso Nacional a apreciação da Me
dida Provisória nº 2.019, de 23 de março de
2000, publicada em 24 de março de 2000.

Sala das Sessões, Paulo Paim,
Deputado Federal (PT/RS).

Era o que tínhamos a registrar.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Ministro Francisco Corrêa Weffort reali
zou, no último dia 1º de abril, uma visita à cidade de
Duque de Caxias. No evento, S. Exª encontrava-se a
trabalho, procedendo à inauguração da primeira das
três bibliotecas que o Ministério da Cultura está insta
lando no Município e que irá ajudar a elevar, ainda
mais, o nível de ensino de Duque de Caxias, Rio de
Janeiro.

A inauguração da biblioteca ora instalada no
Distrito de Xerém faz parte do Projeto Biblioteca para
Todos, lançado no ano passado pelo Ministério da
Cultura e que visa dotar a rede pública de ensino de
um instrumento valioso para nossos estudantes, além
de funcionar como núcleo de atividade cultural de
grande importância.

O Brasil é um dos países mais pobres do mundo
em matéria de bibliotecas, mas o Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, um professor de
prestígio internacional, está mudando esse panora
ma, com a colaboração do Ministro Francisco Weffort,
que vem se destacando justamente pelas iniciativas
corajosas para mudar o panorama da Cultura Nacio
nal, retirando-a do nicho em que sempre foi mantida
pelas elites deste País, levando-a ao encontro do
povo.

Atualmente, Duque de Caxias também promo
ve, com muito sucesso, o Festival de Poesia, que atrai
a atenção de poetas de diversas regiões do País.

Realizado sempre nas noites de sábados e com
grande público, o Projeto Forró na Feira é uma maneira
que o Prefeito Zito, um pernambucano que chegou aos
3 anos no Município, encontrou para homenagear a
colônia nordestina, que ajudou e continua ajudando a
fazer o progresso do Município e do Estado do Rio de
Janeiro. Na praça Roberto Silveira, durante as 24 ho
ras, muitos nordestinos têm a oportunidade de apreci
ar a carne-de-sol e a manteiga-de-garrafa, dançar o
autêntico forró e, muitas vezes, reencontrar parentes e
amigos que também deixaram o Nordeste em busca
de uma condição de vida melhor na Grande Rio.

O Ministro Francisco Corrêa Weffort tem sido
bastante receptivo aos pleitos de Duque de Caxias e
está apoiando a construção da Casa de Cultura, que
será erguida na Praça do Pacificador, um projeto or
çado em 5,5 milhões de reais que conta com a assina-
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tura do arquiteto Oscar Niemeyer, um dos criadores
de Brasília e de outras maravilhas como o Museu de
Arte Contemporânea, cartão postal de Niterói, e a
Igreja da Pampulha, dentre muitas outras.

Com apoio do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e do Ministro Francisco Corrêa Weffort, den
tro de poucos dias começarão as obras que irão dotar
Duque de Caxias de um moderno teatro, uma bibliote
ca, um ateliê e um salão permanente de exposições,
para que os artistas do Município, hoje conhecidos
até mesmo nos Estados Unidos e na Europa, como
Antonio Pacot, Messias Neiva, Walter Colares, Regi
na Caldas, Arakem Álvaro, Paulo Ramos, Leni Sera
fim, Irani Fonseca, Romanelli, Emília Lazaroni, Bezer
ra, entre outros, possam mostrar os seus trabalhos.
Brevemente, esses e outros artistas estarão expondo
na galeria permanente da Casa de Cultura Luís Edu
ardo Magalhães, uma justa e sincera homenagem de
Duque de Caxias ao saudoso Presidente desta Casa.

Agora, com a implantação do Projeto Biblioteca
para Todos, nossos estudantes terão a sua disposi
ção um instrumental indispensável de divulgação da
cultura e do saber. É oferecendo ensino de melhor
qualidade, recompensando o esforço de nossos pro
fessores, ampliando a rede física de ensino que nós,
do PSDB, estamos garantindo a qualificação de nos
sos jovens para disputarem uma vaga no novo merca
do de trabalho, que, diante das novas tecnologias de
produção, não permite o acesso àqueles que sejam
apenas alfabetizados.

Hoje, o jovem precisa estar informado e a par do
que acontece no mundo para ter chance de conquistar
o seu primeiro emprego. Será através da melhor quali
ficação de nossa mão-de-obra, do aperfeiçoamento do
magistério, da adoção de novas tecnologias da educa
ção que iremos garantir uma melhor distribuição de
renda e abrir vagas no mercado de trabalho.

Além de garantir a matrícula, o Governo do Pre
feito Zito oferece um salário inicial de R$720,00 para
os professores do ensino fundamental, em regime de
22 horas semanais, além de todo o material didático,
uniforme e merenda. Para os alunos dos terceiro e
quarto distritos, que antes precisavam andar até vinte
quilômetros a pé para irem à escola, o Município com
prou uma frota de vans, que busca e leva para casa os
alunos, o que fez cair de 40% para 10% a evasão e a
desistência nas escolas daqueles dois distritos, os
mais afastados do Centro de Duque de Caxias.

Não será, assim, por decreto ou outras medidas
demagógicas que iremos ampliar o nosso mercado
consumidor, mas garantindo aos nossos jovens o

acesso às novas tecnologias de produção iremos
garantir um futuro melhor para o País.

A visita do Ministro Francisco Corrêa Weffort a
Duque de Caxias para inaugurar a primeira das três
bibliotecas do Projeto Biblioteca para Todos foi um in
centivo a mais para que o Prefeito Zito continue tri
lhando o caminho do desenvolvimento social através
da cultura e da educação, garantindo este ano, só na
rede municipal, 75 mil matrículas.

Era o que eu tinha a dizer, Presidente.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo

co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, enquanto a maio
ria dos Estados do Nordeste teve seu processo de
ocupação a partir do litoral, principalmente em função
da exploração da monocultura da cana e do cacau, o
Ceará teve sua atividade econômica iniciada, já em
princípios do século XVII, a partir do Sertão, com a
pecuária.

A ocupação do Estado se deu, portanto, a partir
da exploração da terra, através do desenvolvimento
da pecuária e da agricultura de subsistência, da coto
nicultura e do extrativismo, destacando-se aqui acera
de carnaúba. Contribuiu para isto a vasta área agricul
tável, sendo 5,5 milhões de hectares de solos de boa
qualidade e 1,7 milhão de hectares de solo bru
no-não-cálcico apropriados para a produção de algo
dão e de outras culturas. Destacam-se, ainda, man
chas de solo roxas de excelente qualidade, sendo 80
mil hectares no Cariri e 200 mil hectares na região de
Ararendá e proximidades. O processo de urbanização
foi intensificado, tão-somente, a partir da metade dos
anos setenta, impulsionado já pelo avançado proces
so de industrialização que tomou impulso e se conso
lidou com a presença dos mecanismos de incentivos
fiscais.

Não obstante a evolução do PIB industrial tenha
revelado um acentuado crescimento, nos últimos
anos, em função do volume de investimentos e da in
teriorização de unidades industriais, o Governador
Tasso Jereissati priorizou, também, o setor agrope
cuário cearense que, hoje, mantém sua vitalidade,
comprovada pelos resultados da safra 1999 e pelas
previsões da safra 2000.

Examinando os resultados da safra 1999, verifi
ca-se um acentuado crescimento da produção de
grãos: foram colhidos 793 mil toneladas, o que repre
senta um acréscimo de 200% em relação à safra an
terior.

Vale destacar, na safra 1999, a posição favorá
vel da cotonicultura do Estado. Foram colhidas 40 mil
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toneladas de algodão em caroço, representando um
incremento de 329% em relação à safra anterior.

Os resuItados favoráveis alcançados na safra
1999 estimularam a procura de novos patamares em
termos de produção e de produtividade para a safra do
ano 2000: estima-se para este ano a produção de 1 mi
lhão de toneladas de grãos, o que representa um in
cremento de 26,1 % em relação à safra 1999. O último
levantamento realizado pelo Grupo de Coordenação
de Estatísticas Agropecuárias, do IBGE, revela que a
produção de grãos, no Estado, deve atingir o patamar
de 1,164 milhão de toneladas - um incremento, por
tanto, de 46,78% em relação ao ano passado.

Para a consecução deste objetivo, algumas pri
oridades foram estabelecidas: produzir o máximo em
terras de sequeiro mais aptas; modernizar a agricultu
ra de subsistência, através da utilização de sementes
de boa qualidade; apoio à propriedade familiar; eleva
ção dos índices de produtividade; melhoria da quali
dade e da competitividade dos produtos agrícolas e
redução dos riscos inerentes à atividade agrícola.

Em termos de metas específicas, a Secretaria
de Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará, sob a
coordenação do Dr. Pedro Sisnando Leite, pretende
no seu Plano de Safra 2000:

- plantar 100 mil hectares de algodão herbáceo
e semi-perene, sendo 90% em áreas de sequeiro;

- produção de 600 mil toneladas de milho, sen
do 200 mil para abastecimento do setor avícola, 300
mil destinadas ao consumo humano e animal e 100
mil para exportação;

- produção de 200 mil toneladas de feijão - o
último levantamento do Grupo de Coordenação de
Estatísticas Agropecuárias, do IBGE, já estima uma
colheita de 232.768 toneladas, 16,38% acima do de
sempenho previsto na elaboração do Plano de Safra
2000;

- produção de 150 mil toneladas de arroz, em
áreas irrigadas e de sequeiro;

- introdução do cultivo de sorgo granífero em
médias e grandes propriedades rurais, para atendi
mento do setor avícola do Estado.

Como estratégia de ação, a Secretaria de De
senvolvimento Rural e suas vinculadas atuarão em
várias frentes, sempre com o objetivo de minimizar os
custos e maximizar os resultados. A atuação dar-se-á
através da celebração de uma grande parceria que
envolverá diretamente o Governo do Estado, Governo
Federal, os Municípios, o sistema financeiro oficial e
privado, o setor industrial, órgãos de representação
de classe (Federação da Agricultura, Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará e
sindicatos rurais), organizações comunitárias e o pro
dutor rural que será beneficiário e agente dos diver
sos programas.

O Programa de Sementes em Comunidades
Rurais é uma dessas frentes e tem como parceiros o
Incra e o Centro Nacional de Milho e Sorgo de Sete
Lagoas, Minas Gerais, e terá, no Estado do Ceará,
como beneficiários 500 comunidades, atendendo, pri
oritariamente, a Projetos de Assentamento do Gover
no do Estado, Projetos de Reforma Agrária Solidária
- Cédula da Terra e comunidades assistidas pelo Pro
jeto São José.

O objetivo básico do Programa: incentivar os
agricultores familiares a usar novos processos, sem
elevar custos, mas com maior eficiência produtiva.

A implementação do Programa Hora de Plantar
também faz parte da estratégia de atuação no meio
rural. Para atender 100 mil pequenos produtores rura
is que praticam a agricultura de subsistência, plantan
do feijão de corda, milho, arroz de sequeiro e, em al
guns casos, o algodão, serão distribuídos 1.827.766
kg de sementes, a um custo total de R$3.022.719.

Os beneficiários recebem semente e orientação
para adoção de novas tecnologias. No pagamento
das sementes, o produtor é beneficiado com rebate
de 50% do seu débito.

Para revitalização da cotonicultura, no Ceará, o
Governo do Estado lançou o Programa Hora do Algo
dão, com o objetivo de elevar a produção dessa cultu
ra, de forma sustentável, através da utilização dos se
guintes mecanismos: expansão da área cultivada;
elevação da produtividade, através da introdução de
novas tecnologias; garantia de comercialização e
apoio creditício do Banco do Brasil e do Banco do
Nordeste.

Para o cumprimento da meta de plantio de 100
mil hectares, o Programa contará com R$2.038.000
oriundos do Tesouro do Estado, além de recursos
para realização de assistência técnica e concessão
de crédito de custeio e de investimento. No pagamen
to, o beneficiário terá um rebate de 50% do seu débito
contraído na aquisição da semente de algodão.

Em função da ampliação da demanda para con
sumo humano e animal, o Estado do Ceará importa,
anualmente, cerca de 150 a 250 mil toneladas de mi
lho. Para atender a esse déficit crescente, o Governo
Estadual criou o Programa de Milho Híbrido, cujo ob
jetivo é ampliar a produção de milho para 600 mil to
neladas, o que corresponde a um incremento de
35,4% em relação a 1999. Serão 250 mil toneladas
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lJétla atendimento ao parque avfcoJa do Estado, 250
mil toneladas para consumo humano e pecuário e
I C mil tonGd.das para exportação para estados vizi
nhos.

Como se vê, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa
dos, o Plano de safra 2000 do Governo do Estado do
Ceará é ambicioso. Dado, porém, o apoio articulado,
através de parceria entre Estado, Municípios e iniciati
va privada, as suas metas são viáveis e sustentáveis.

Além dos recursos dispánibilizados pelo siste
ma financeiro e por outras fontes, o Governo do Esta
do do Ceará alocará R$5.183.000 para aquisição de
3.195.000 kg de sementes de alta qualidade que per
mitirão elevados ganhos de produtividade na lavoura.
Além desses recursos, serão aplicados mais
R$500.000 na aquisição de 50 mil plantadeiras manu
ais que serão repassadas aos beneficiários dos diver
sos programas. No pagamento desses equipamen
tos, o produtor será beneficiado com rebate de 50%
do débito, além de isenção de juros. Se somarmos a
esses desembolsos, os recursos necessários para
cobrir os custos operacionais, os dispêndios totais
para implementação do Plano de Safra 2000 custarão
ao Tesouro do Estado o total de R$6.milhões.

Por fim, gostaria de salientar um aspecto da ma
ior importância: o Plano de Safra 2000 do Estado do
Ceará tem como objetivo básico o pequeno produtor
rural, a melhoria de sua qualidade de vida e a sua in
tegração ao processo de desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, desejo registrar matéria de O Esta
do de S. Paulo do último dia quatro, em que destacou
a minha cidade, Dourados, no Mato Grosso do Sul,
como rota de turismo para americanos e holandeses,
que vêm ao Brasil experimentar um contáto direto
com aldeias indígenas, verdadeiras tribos de terenas,
guaranis e caiuás.

São turistas que vêm se juntar a descendentes
de gaúchos, japoneses, nordestinos e de argumas fa
mflias que já estão há gerações em nossa região e
atravessam os dias dançando e tomando o tereré, o
mate gelado do pantaneiro, nos bailões, uma tradição
em Dourados, que começam ao meio-dia e só termi
nam à meia-noite. E aí não tem patrão nem emprega
do! Fazendeiro dança com garçonete, filha de famflia
rica arrisca umas voltas no salão com quem a tira
para bailar. E os integrantes dos 10 ou 15 grupos de
dança, que misturam tradições gaúchas e paraguaias
no mesmo balaio, dão um show à parte.

Os gaúchos, Sr. Presidente, chegaram no fim do
século passado e nos anos 40, quando o presidente
Getúlio Vargas criou a Colônia Agrícola de Dourados,
distribuindo 300 mil hectares para famílias dispostas
a cultivar a terra. Muitos ficaram ricos e hoje se dedi
cam à pecuária e à soja, além de manterem as raízes
em animados clubes, como o Centro de Tradições
Nordestinas (CTN) e o Centro de Tradições Gaúchas
(CTG).

Os terenas, muito trabalhadores, estão levando
maquinário e tecnologia para dentro das terras indí
genas e com o apoio do Governo, dos empresários e
da Funai estão erguendo um centro cultural com es
paço para manifestações artísticas das tribos que di
videm a reserva, com espaço para apresentações de
dança, produção e venda de artesanato e até para
uma pequena convivência dos visitantes dentro das
ocas.

Essa mistura exótica, com sabor do Brasil cen
trai, está conquistando a imprensa, os promotores de
turismo e grupos de europeus que passaram a fotar a
nossa cidade desde o começo do ano, trazidos por
operadoras que atuam nos Estados' Unidos, na Ho
landa e no Brasil. Eles enlouquecem de ver tanta ter
ra, tanta mistura de raças e tanto verde e estão tra
zendo a Dourados um progresso repentino, forçando
a cidade a melhorar os serviços, com hotéis investin
do, restaurantes alterando cardápios e a boa MPB in
vadindo as calçadas, todas as noites e ao vivo, além
da música paraguaia em misturas com os ritmos gaú
chos e sertanejos. Juntando tudo isso, jogando uma
sanfona, uns instrumentos de corda e um berrante e a
noitada está ganha.

As agremiações de dançarinos, como o Grupo
dos 10, ensaiam sem parar para apresentar-se para
os turistas, cada vez mais numerosos. E os bailões,
aqueles da 12 horas seguidas, ficam a cada semana
mais cheios e animados de turistas, especialmente os
estrangeiros, que se emocionam ao visitar a Reserva
Indígena de Dourados e ser recebidos com a dança
de guerra dos terenas, a dança de boas-vindas dos
caiuás, a dança de festa dos guaranis.

Em Dourados, Sr. Presidente, vivem 9 mil dos
330 mil índios brasileiros, a mais populosa reserva do
País. Gritos nas línguas nativas, peles pintadas com
urucum e instrumentos feitos com matéria-prima local
compõem um cenário emocionante.

Limpa, arborizada e absolutamente plana, Dou
rados é uma cidade para quem gosta de andar, ou
mais do que isso, Sr. Presidente. Para quem deseja vi
sitar a localidade, existem os vôos de São Paulo a
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Dourados, e, para se hospedar, a cidade oferece mo
dernos hotéis, além dos confortáveis hotéis-fazenda
às margens dos rios.

Vale a pena!

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Governo não conseguiu êxito em sua
estratégia de esfriar a discussão sobre o salário míni
mo anunciando antecipadamente o reajuste espera
do para maio. A sociedade continua mobilizada em
torno da questão, e o Congresso mostra-se disposto
a votar um valor superior ao que foi imposto pelo Mi
nistro Malan em sintonia com o FMI.

O PPS tem uma proposta séria para recuperar o
poder de compra do salário mínimo. Uma proposta
que procura discutir a questão em seus fundamentos
e criar condições de sobrevivência com dignidade
para a classe trabalhadora deste País, determinando
uma correção anual do salário mínimo, para que, em
dez anos, ele atinja um patamar aceitável.

Nós partimos das necessidades básicas dos
trabalhadores em relação a alimentação, saúde, mo
radia, lazer, vestuário e transporte, conforme previsto
na Constituição, no artigo referente ao salário mínimo.
Definimos, então, uma Cesta de Consumo Mínimo, a
ser confirmada pela PNAD (Pesquisa Nacional por
Amostragem Domiciliar), de cinco em cinco anos, e
que servirá para calcular essas necessidades bási
cas do trabalhador.

Hoje, cálculos do Dieese indicam que o custo da
cesta básica está em R$942,76. A partir do dia 19 de
maio próximo, e assim sucessivamente, o salário mí
nimo deverá ser corrigido em um décimo da diferença
entre o valor recebido pelos trabalhadores e o da Ces
ta de Consumo Mínimo.

Hoje a diferença entre o valor do Dieese,
R$942,76, e os R$136,00 oficiais é de R$806,76, o
que implica uma correção de R$80,68. Aplicada a re
gra sistematicamente, em 2009 o salário mínimo atin
girá o valor que preenche os requisitos estabelecidos
pela Constituição - R$942,76 a preços de hoje.

Quanto aos obstáculos técnicos levantados pelo
Governo, eles serão devidamente equacionados,
dentro de um cronograma de prioridades voltadas
para o bem-estar da população. Entre as medidas
previstas estão: redefinição de fontes de receita da
previdência do setor privado, reformulação do regime
previdenciário do setor público e programa de apoio
institucional às pequenas Prefeituras, para capaci
tá-Ias a pagar o mínimo.

A proposta do PPS se insere num conjunto de
medidas que o partido vem propondo como parte de
uma Política Nacional de Redistribuição de Renda,
considerada premissa básica de qualquer plano de
recuperação da economia nacional.

Sem redistribuição da renda, o modelo de de
senvolvimento manterá e aprofundará suas distor
ções, ampliando o contingente de excluídos e estrei
tando os vínculos de dependência do País em relação
ao capital estrangeiro.

Recuperar o salário mínimo implica franquear
um novo horizonte de dignidade para 14 milhões de
brasileiros que recebem esse valor de referência,
sendo que 10 milhões estão na economia informal.
Significa também direcionar a máquina produtiva
para a geração de emprego e renda em setores vin
culados às necessidades mais imediatas da popula
ção, deixando de lado a prioridade irracional que vem
sendo dada ao setor financeiro.

A discussão em torno do salário mínimo foi ma
nipulada pelo Governo para mistificar as verdadeiras
causas da pobreza e da dependência que impedem o
crescimento sustentado da economia nacional. Os ar
gumentos apresentados contra o aumento do mínimo
são intrinsecamente falaciosos porque partem de
premissas falsas - como o impacto inflacionário - e
visam objetivos ilegítimos, como o arrocho fiscal acer
tado com o FMI.

Chegou a hora de a sociedade brasileira decidir
com autonomia sobre o que quer produzir e para
quem produzir. É isso o que pretende o PPS ao pro
por a recuperação, em dez anos, do poder de compra
do salário mínimo.

Obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, chamou-me a atenção, dia desses - ou, para
sermos mais exatos, quarta-feira da semana passada
-, uma matéria publicada no jornal O Globo dando
conta de que o dinheiro dedicado ao combate à po
breza vem diminuindo dia a dia, no mundo inteiro.

A referida reportagem dizia que o último relató
rio do Programa das Nações Unidas para o Desenvol
vimento, também conhecido como PNUD, culpa a
"ineficiência das políticas sociais e a má distribuição
de renda pela continuação da pobreza e da miséria,
aqui no Brasil e também no resto do mundo". Trata-se,
portanto, de um quadro perverso de exclusão social,
que não se reduz nunca, chova ou faça sol, levando,
por isso mesmo, o País a um crescimento mínimo
desde a década de 70.
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No meu entender, todos nós devemos encarar o
relatório das Organizações das Nações Unidas como
uma séria advertência no sentido de buscarmos mei
os que permitam ao País reverter esta situação depri
mente, que prejudica pelo menos 15% da população
brasileira, hoje vivendo abaixo da linha da pobreza,
atolada, portanto, na miséria absoluta. São cidadãos,
irmãos, compatriotas, que também dão suor e sangue
por esta Nação, que infelizmente lhes vira as costas,
deixando-os à míngua, sobrevivendo, se é que pode
mos dizer assim, com menos de 1 dólar, o equivalente
a R$1,75 ou R$1,aO ao dia.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o assunto não
é novo e muito menos se constitui uma novidade para
os nobres pares nesta Casa. De fato, quem de nós
ainda não esteve nesta tribuna para criticar as maze
las deste sistema perverso que castiga exatamente o
segmento que mais sustenta a ganância insaciável
de poucos privilegiados deste País?

Há cerca de dois domingos, o jornal Correio
Braziliense, por exemplo, provou por A mais B, que o
contribuinte brasileiro do Imposto de Renda paga
mais do que deve, e que a mordida do insaciável Leão
vem aumentando para os que ganham menos. A reve
lação, pasmem, é do Sindicato dos Auditores Fiscais.
Por isso mesmo estamos pagando, em alguns casos,
389% a mais do que deveríamos. E, como sempre, os
mais prejudicados são os verdadeiros trabalhadores,
aqueles empregados com carteira assinada, que não
podem fugir do Fisco, porque são descontados na
fonte a cada mês. E sabe para onde vai este dinheiro?
Com certeza, na sua grande maioria não volta tradu
zido em benefícios sociais, como deveria. Basta ligar
mos todos os dias o rádio ou a televisão ou ler os jor
nais. A resposta está na crônica policial, jamais vista
neste País.

E foi exatamente lendo o jornal O Globo, desta
vez a edição de 2 de abril, que eu fiquei pessoalmente
chocado. Não foram a roubalheira, a falcatrua, o des
mando ou a improbidade administrativa que me estar
receram. Foi, sim, a infeliz informação de que o meu
querido Estado do Rio de Janeiro tem o pior serviço
de saneamento da Região Sudeste. Essa verdade
nua e crua faz parte da última síntese dos indicadores
sociais do IBGE.

Isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, significa
dizer que, se levada em consideração a máxima de
que a civilização de um povo pode ser medida pela
sua rede de esgoto, não restará dúvida de que cario
cas e fluminenses estão boiando numa fossa de des
caso incompreensível e difícil de acreditar. O trabalho

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística deixa
claro que, apesar de ser uma das primeiras Capitais
do mundo a contar com saneamento, o Rio hoje tem
apenas 56% de seus domicílios ligados à rede de es
goto. É menos do que o Espírito Santo, Minas Gerais
e São Paulo. E o mesmo estudo mostra ainda que a
situação piorou desde 1992. Por que isso?

E vejam, Srs. Deputados, o relatório da ONU
diz, por exemplo, que o reflexo da desigualdade social
do País, a pobreza se concentra principalmente entre
os negros e os moradores do campo, embora admita
haver fortes desequilíbrios entre as regiões do Brasil,
com maior peso no Nordeste, que concentra 62% dos
pobres, embora só tenha 30% da população do País.

Mas, ainda assim, este país se dá ao luxo de
permitir um rombo de R$4 bilhões do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, deixando na completa
impunidade pelo menos 250 mil empresas. É um volu
me de dinheiro incalculável que deveria estar oxige
nando o desenvolvimento social deste País, mas que
está sendo apropriado indevidamente do trabalhador
brasileiro, sem que nada aconteça para coibir esse
estado de coisas e diminuir as desigualdades entre ir
mãos compatriotas.

Como bem frisa o relatório da ONU, é preciso
nos conscientizarmos sobre a necessidade de im
plantarmos novas políticas para reduzirmos os dese
quilíbrios e estimularmos o crescimento. Até porque a
má distribuição dos gastos sociais acaba sendo a
principal responsável pela manutenção de uma pe
quena classe privilegiada, a que nos referimos ainda
pouco, e da própria pobreza.

Não adianta, portanto, o Governo dizer que está
gastando 66% do orçamento com educação, saúde,
seguridade e assistência social, se a maior parte des
ses benefícios acabam sendo destinados às classes
média e rica deste País.

Muito obrigado.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, quero registrar aqui minha indignação
com as taxas de juros aplicadas pelo sistema finance
iro e o tratamento que os bancos estão dispensando
aos inadimplentes.

Pequenos e microempreendedores, vítimas de
uma política econômica desastrosa, deixam de pagar
suas prestações em dia evêem suas dívidas saltarem
para patamares impagáveis.

Basta atrasar uma prestação para receber um
tratamento específico por parte do agente financeiro,
dificultando tanto o pagamento que o devedor eventual
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passa imediatamente para a categoria de devedor per
m,anente.

Pessoas que receberam recursos do FAT para
geração de emprego e renda se transformaram elas
mesmas em devedores e desempregados.

Na área rural do Nordeste, os bancos não levam
em consideração as safras frustradas pelas secas,
cobram juros como se nada estivesse acontecendo.

Do mesmo modo, outras pessoas que adquiri
ram empréstimos com juros reduzidos em outros pro
gramas de incentivos à geração de emprego estão
igualmente impossibilitadas de pagar seus emprésti
mos e de refinanciarem suas dívidas em condições
que lhes permitam retomar suas atividades produti
vas.

É preciso reconhecer que uma sociedade onde
é mais vantajoso especular que produzir pode até ser
um paraíso para10s bancos, mas é, com certeza, um
inferno para quem vive do trabalho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados; é com bastante apreensão que
acompanho, detidamente, o desenrolar da apuração
de denúncias de irregularidades no Governo do Esta
do do Rio de Janeiro. Considero de fundamental rele
vância que se dê continuidade ao processo, transpa
rente, de investigação destes indícios, pela imprensa
nacional, trazendo os fatos à tona, para a devida puni
ção aos responsáveis que forem identificados.

Como morador da cidade de Campos, no norte
do Estado do Rio de Janeiro, tenho assistido à série
de denúncias apresentadas contra o Governo do
Estado do Rio de Janeiro e parte de seus integrantes.
Mas revolta-me, sobremaneira, que se atire sobre o
nosso povo, sofrido, trabalhador, a mesma lama que
respinga sobre parte dos membros do Governo flumi
nense, políticos nascidos em minha cidade.

O que me indigna, nobres colegas de Parlamen
to, é a possibilidade de se generalizar, via mídia, um
cenário de conduta imoral de alguns campistas, pre
judicando o povo de um Município como Campos,
maior pólo de produção de petróleo do País, centro
acadêmico e de pesquisa técnico-científica consoli
dada, com história de conquistas, tradição na luta pe
los valores democráticos.

Na posição de Parlamentar, sempre pautada
pela ilibada conduta ética, tenho evitado proferir pro
nunciamento sobre o escândalo de denúncias de cor
rupção que envolve os governantes do Estado flumi
nense e que pela imprensa nacional tem sido siste-

maticamente apurado. Mas acho oportuno enunciar a
defesa de minha terra, como um celeiro de valores,
como um Município aguerrido, que não pode ter sua
imagem arranhada pelos desacertos de um pequeno
grupo abrigado no poder estadual.

Antes de chamar de ''Turma do Chuvisco" este
grupo de colaboradores do Governo do EstadD do Rio
de Janeiro, denunciados publicamente em ânnbito na
cional, a imprensa deveria investigar as origens deste
doce, que é adorado pelos campistas, por sua suavi
dade, por seu sabor incomparável, por sua integrida
de. É penoso para um campista ver um de seus íco
nes culturais atrelado a um grupo suspeito de corrup
ção e improbidade administrativa.

Aproveito a tribuna desta honrada Câmara Fe
deral para fazer uma sugestão aos jornalistas que
têm investigado os indícios de corrupção no primeiro
escalão do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Que adotem a prática de tipificar o grupo de campis
tas envolvidos na investigação de ''Turma do Vinhoto",
em substituição a ''Turma do Chuvisco".

O vinhoto, decorrente do processo industrial de
fabricação do álcool e do açúcar, a partir da cana, é
produto de nossa terra que a nenhum campista orgu
lho provoca. Isto por se tratar de um material sujo, que
exala odor extremamente fétido, desagradável, que á
lançado, in natura, em nossos rios e canais, poluindo
tudo que toca em nosso ambiente.

Vamos poupar o povo de Campos da desonra
de ver o nome de seu Município, de seus valores cul
turais, ser vinculado a um processo de investigação
de irregularidades, de um grupo pequeno, infinita
mente menor do que a grandeza da gente desta terra.
Desejamos ainda que se acelerem as investigações,
e que o Ministério Público Estadual faça frente à
imensa demanda que deve ser gerada pela ação con
tínua da imprensa na apuração dos fatos.

Em relação aos destinos políticos de nosso Mu
nicípio, reitero minha posição de colocar-me sob éilva
Iiação de nosso povo, no processo eleitoral deste ano,
apresentando proposta alternativa de gestão pública
ao modelo desgastado empunhado pelo PDT, no po
der há doze anos, sem contudo gerar melhorias, sem
tirar o povo do sofrimento, proporcionando desenvol
vimento, com seriedade e austeridade.

Vamos mostrar ao povo de Campos que um Mu
nicípio que está entre os 25 maiores em arrecadação,
que administra um orçamento de R$2DD milhões anu
ais tem condições para promover a retomada do cres
cimento econômico, gerar empregos, oferecer reais
conquistas na área social, com atendimento qualifica-
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do em saúde e educação com obras de vulto em sa
neamento, habitação e infra-estrutura, por exemplo.

Ao término deste pronunciamento, quero reite
rar a posição de indignação da população de Cam
pos, que deseja ver a "Turma do Vinhoto" ser devida
mente despejada para fora de suas vidas, livrando a
cidade da vergonha de ver sua história atrelada a es
tas denúncias.

Era o que tinha a dizer.

O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o nascimen
to de Ronald, filho de Ronaldinho, ídolo brasileiro do
futebol mundial, reabre a discussão em torno da situ
ação de filhos de pais brasileiros nascidos no exterior.
Como informa o jornal O Globo, edição de 8 de abril,
sábado último, as crianças na condição do filho de
Ronaldinho, e são cerca de 20 mil, recebem um regis
tro consular provisório, que só pode se tornar definiti
vo, pelo texto constitucional, se a pessoa fixar resi
dência no Brasil e optar pela cidadania brasileira.

A opção pela cidadania brasileira, no entanto,
apenas poderá ser feita aos 18 anos. Até Já, pela lei, a
pessoa não pode exercer seu direito de escolha.

Foi essa situação que nos levou, juntamente com
o Deputado Jaques Wagner e o Deputado Paulo Del
gado, a apresentar a Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 13, de 1999. Por esta proposta, as crianças po
derão ser imediatamente registradas como brasileiras
nas representações do país em que nasceram. Mesmo
que não tenham sido registradas, ganharão a naciona
lidade brasileira no momento em que vierem morar no
Brasil, sem necessidade de opção.

Esperamos que o nascimento de Ronald, filho
de um astro com a notoriedade de Ronaldinho, possa
contribuir para sensibilizar esta Casa. Nossa PEC
permanece, há quase um ano, na Comissão de Cons
tituição e Justiça, aguardando despacho.

Queremos solicitar o registro nos Anais desta
Casa da reportagem de O Globo anexada a este pro
nunciamento, que traz ainda o depoimento emociona
do e verdadeiro do jornalista Ascânio Seleme, con
tando a situação de sua filha Clara, uma apátrida,
como milhares de outras crianças brasileiras:

Clara - nascida em Paris - não é
brasileira nem francesa. Esta situação é ab
surda e autoritária. A Constituição tem que
mudar para que o Brasil possa acolher
igualmente todos os seus filhos legítimos!

Está em nossas mãos alterar esse quadro pro
fundamente injusto. Recuperemos o espírito dos

Constituintes de 1988. Quem criou essa situação in
justa foi uma emenda de 1994. É absurdo, mas esta
mos lutando para que brasileiros tenham acesso à
nacionalidade brasileira.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

FILHO DE RONALDINHO Só SERÁ
BRASILEIRO NA ADOLESCÊNCIA

Constituição desde 1994 complica a Vida de
quem nasce no exterior

BRASfUA. Ronald, o filho de Ronaldinho e de
Milene, que nasceu anteontem em Milão, só será defi
nitivamente brasileiro na adolescência, quando puder
afirmar perante um juiz Federal que quer optar pela
nacionalidade do País. Pelo texto da Constituição, fi
lhos de pais brasileiros nascidos no exterior recebem
um regístro consular provisório, que só pode se tornar
definitivo se a pessoa fixar residência no Brasil e optar
pela cidadania brasileira.

No caso de Ronald, não lhe sobrará opção: paí
ses europeus e asiáticos só concedem o benefício da
opção a filhos cujas famílias têm vinculo sanguíneo
com o país. Ronaldinho terá que procurar o Consulado
do Brasil em Milão e pedir o registro de nascimento.
Ronald terá certidão e passaporte brasileiros, mas os
documentos terão um carimbo que destacará sua con
dição de brasileiro provisório. Enquanto essa situação
persistir, Ronald estará impedido de exercer direitos ci
vis como votar ou alistar-se.

Filho de Leonardo superou o
obstáculo sem problemas

Segundo Maria da Conceição Brussi, chefe da
Divisão de Nacionalidade e Naturalização do Ministé
rio da Justiça, a opção pela nacionalidade, que tem
de ser feita perante um juiz Federal, pode ocorrer an
tes ou depois de atingida a maioridade. Tudo depende
do juiz. A situação dos apátridas levou três deputados
petistas (Ben-Hur Ferreira, Jaques Wagner e Paulo
Delgado) a apresentar proposta de emenda constitu
cional que facilitaria a vida de brasileiros que nascem
fora do Brasil.

Pela proposta, as crianças poderão ser imedia
tamente registradas como brasileiras nas representa
ções do pais em que nasceram. Mesmo que não te
nham sido registradas, ganharão a nacionalidade
brasileira no momento em que vierem morar no Bra
sil, sem necessidade de opção.

A Constituição de 1988 estabelecia que filhos
de brasileiros nascidos no exterior teriam a nacionali-
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dade desde que fossem registrados na re- partição
brasileira competente ou viessem a residir no Brasil
antes da maioridade. Caso alcançassem a maiorida
de enquanto estivessem residindo no exterior, poderi
am optar pela nacionalidade brasileira a qualquer
tempo. Em 1994, uma emenda mudou esse texto e
criou a burocracia que transformou cerca de 20 mil
crianças em apátridas.

Outros jogadores brasileiros já enfrentaram o
processo de registro de filhos nascidos em países eu
ropeus e nenhum deles teve dificuldades para se le
galizar na condição de brasileiro nascido no exterior.

- O filho do Leonardo, nascido em Milão, é o me
lhor exemplo disso - lembrou Rodrigo Paiva, asses
sor de imprensa de Ronaldinho.

'O Brasil precisa acolher seus filhos legítimos'

• "Minha filha Clara faz 2 anos no dia 11 de abril.
Ela é uma menina feliz, saudável e inocente. Tão ino
cente que sequer imagina ser um dos milhares de fi
lhos de brasileiros que, por terem nascido no exterior,
não merecem de seu país registro de nacionalidade.
Clara, como Ronald, é apátrida. A Constituição diz
que ela só será cidadã brasileira se vier a morar no
Brasil e optar por esta nacionalidade. Clara mora no
Brasil desde outubro de 98. A opçãó pela nacionalida
de, contudo, ela apenas poderá fazer aos 18 anos. Até
lá, pela lei, não pode exercer seu direito de escolha".

"Clara nasceu em Paris e foi registrada na Prefe
itura de Polícia da capital da França. Apesar de dispor
deste documento, Clara tampouco ganhou a naciona
lidade francesa. A França não concede cidadania a fi
lhos de estrangeiros nascidos em seu solo. O registro
francês que atestou o nascimento de Clara servirá
para que ela possa optar pela nacionalidade france
sa. Mas isso também somente ao completar 18 anos.
Antes de chegar à maioridade, Clara não terá o direito
de votar, nem de prestar concurso público. Em seu
passaporte, que o Brasil bondosamente poderá lhe
conceder, estará escritQ que, embora possua o docu
mento, ela não dispõe da nacionalidade brasileira".

"Clara não é brasileira, nem francesa. Esta situ
ação é absurda e autoritária. A Constituição tem que
mudar para que o Brasil possa acolher igualmente to
dos os seus filhos legítimos!"

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dia 27 de março, escrevi ao
Dr. Mário Abdo, Presidente da Aneel- Agência Nacio
nal de Energia Elétrica, com quatro perguntas sobre a

Companhia Energética de Alagoas. Foram as seguin
tes as perguntas:

- Quanto vale a Companhia Energética de Ala
goas?

- Além da dívida trabalhista, quais as outras e o
montante?

- Que grupos empresariais brasileiros e/ou es
trangeiros já visitaram a Companhia?

- Quando será o leilão de privatização?
Dia 31 de março, registrei a correspondência

nos Anais da Câmara, através de discurso no Peque
no Expediente.

Dia 3 de abril, o Sr. Álvaro Mesquita, Superinten
dente de Relações Institucionais da Aneel, forneceu
as seguintes informações ao meu Gabinete:

1º - Preço mínimo da Companhia:
R$289.151.190,00 (duzentos e oitenta e
nove milhões, cento e cinqüenta e um mil,
cento e noventa reais).

22 - A principal dívida da Companhia é
referente às demandas trabalhistas; 280 mi
lhões de reais. Disse mais que somente a
Ceai pode informar se há outras dívidas e
quais.

3º - O edital da privatização foi lança
do no dia 9 de outubro de 1998 e não houve
interessados, brasileiros ou estrangeiros. Só
a própria Ceai - disse o Sr. Álvaro Mesquita
- tem os nomes dos interessados.

42 - O Bndes e a Eletrobrás, que são,
hoje, os responsáveis pela CEAL, vão relan
çar a publicação no Diário Oficial da União
para o novo leilão, o que só poderá ocorrer
depois de resolvido o problema das dfvidas
trabalhistas.

O prazo da nova publicação está esti
mado em 3 meses.

Agora, pergunto à Ceai, por meio de seu Presi
dente, Sr. Uilton Roberto Rocha:

1 - Além dos 280 milhões das demandas traba
lhistas, quais as outras dfvida+s da Ceai?

2 - Quais os grupos nacionais e/ou estrangeiros
que demonstraram interesse em adquirir a CeaI.
Esses grupos estiveram na Ceai? Formali7P"am a in
tenção?

Por enquanto, Sr. Presidente Michel Temer, fico
nessas indagações e na certeza de que receberei as
respostas no menor espaço de tempo possível.

Fico no aguardo.
Tenho dito.
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o SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que
faça constar dos Anais da Casa matérias estampadas
principalmente nos jornais do meu Estado, Rio Gran
de do Sul- zero Hora e Correio do Povo: "Coopera
tivas declaram guerra ao BB", assim como "OCERGS
protestará em Brasflia". A OCERGS se juntará ao mo
vimento de mobilização nacional que ocorrerá em
Brasília de 26 a 29 de abril.

Sr. Presidente, peço também a V. Exa. que faça
constar do meu pronunciamento matéria sobre os
Prefeitos que se encontram em Brasília para o 111
Encontro Nacional de Municípios. S. Exas. irão pro
testar contra uma série de coisas e reivindicar outras.

Aproveito o momento para registrar que o prazo
da Comissão Mista que trata do salário mínimo do
Congresso Nacional já se extinguiu. Contudo, o Go
verno está fazendo uma novela que - sabemos - não
vai dar em nada. Vão querer empurrar com a- barriga
para a próxima semana. É uma vergonha, temos de
escancarar isso e registrar nosso repúdio ao trata
mento de enganação dado à sociedade brasileira.

MA TÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

POLíTICA AGRíCOLA

COOPERATIVAS DECLARAM GUERRA AO aa
Movimento pela liberação do Recoop reunirá di

rigentes, prefeitos e parlamentares, de 26 a 28 deste
mês, em Brasília

JORGE CORREA

Dirigentes de cooperativas, prefeitos e parla
mentares gaúchos participarão de uma grande mobi
lização em protesto contra a não-liberação dos recur
sos do Programa de Revitalização das Cooperativas
de Produção Agropecuária (RECOOP), de 26 a 28
desde mês, em Brasília.

A decisão foi tomada ontem, em Porto Alegre,
durante reunião da Organização das Cooperativas do
Estado (OCERGS), em que não faltaram denúncias
contra o Banco do Brasil e relatos dramáticos de diri
gentes de grupos com projetos aprovados.

O presidente da Ocergs, Vicente Bogo, foi duro
nas críticas ao governo federal, apesar de represen
tá-lo no Estado, como coordenador do Ministério de
Desenvolvimento Agrário. E prometeu que estará em
Brasília, quando os representantes das 79 cooperati
vas gaúchas enquadradas no Recoop entregarão sim
bolicamente as chaves de seus grupos ao governo.

O ex-vice-governador não poupou sequer o
Banco do Brasil, principal Orgão financeiro do progra
ma. Denunciou, para espanto dos parlamentares pre
sentes no Hotel Everest, que uma cooperativa gaú
cha sofre retaliações constantes de um gerente do
BB no Estado: tinha um projeto para R$ 100 mil e lhe
foi oferecido R$ 23 mil. Como os dirigentes não acei
taram, foi suspenso o Empréstimo do Governo Fede
ral (EGF) da safra.

- Isso é chantagem, um constrangimento insu
portável. Não podemos aceitar que se misture crédito
rural com o Recoop. Vamos tomar providências - pro
testou o dirigente, garantindo também que uma das
duas cooperativas que assinaram o contrato no Rio
Grande do Sul o teria feito sob pressão do BB (aceitou
receber menos do que o previsto no projeto original).

O presidente da Assembléia Legislativa, Otomar
Vivian (PPB), condenou a lentidão com que os recur
sos do Recoop estão sendo Iiberado~~ÇºIl~içlJ~JPU as _
decisões da área econômica do govemo federal como
"arbítrio" e ''totalitarismo'' e garantiu solidariedade do
Legislativo gaúcho às cooperativas:

- Até agora, foi um jogo a não fazer. Foram
ações voltadas a privilegiar as instituições financei
ras. Assim, vão matar as cooperativas.

Além da falta de recursos, o que preocupa as
cooperativas é a exigência de que os grupos abando
nem atividades não afins, como supermercados e lo
jas. Entre dezenas de prefeitos, estava o chefe do
Executivo de Alegrete, José Carlós Jardim, que não
gostou da exigência:

- A CAAL (Cooperativa Agroindustrial Alegrete)
ocupa 5,5% da área do município, tem 70% da produ
ção de arroz e é responsável por 47% do retorno do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). A prefeitura é o resultado do sucesso da coo
perativa.

CONTRAPONTO

o que diz o superintendente-executivo da uni
dade de Negócios Rural e Agroindustrial do BB, Bira
mar Nunes de Lima:

"Não há qualquer tipo de pressão. O Banco do
Brasil está apenas atendendo às normas do crédito
rural e cuidando para emprestar de acordo com a ca
pacidade de endividamento da cooperativa. A legisla
ção do Recoop é bem clara ao dar ao banco a condi
ção de analista das condições. Mas o BB é apenas
um dos agentes. Quem achar que o recurso liberado
não é suficiente pode buscar em outras instituições.
Os que já assinaram estão satisfeitos".
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Correio do Povo
Porto Alegre, terça-feira, 11 de abril de 2000
OCERGS PROTESTARÁ EM BRASíLIA

Cooperativas gaúchas participam de mobiliza-
ção nacional no próximo dia 26

Bogo convoca o setorpara agilizar liberação do
Recoop

A Organização das Cooperativas do Estado
(OCERGS) e 50 das 79 cooperativas habilitadas ao
Recoop irão participar da mobilizaçao nacional, no
próximo dia 26, em Brasília, na tentativa de pressio
nar o governo federal a liberar a integralidade dos re
cursos previstos no programa. No total, são R$ 750
milhões destinados às cooperativas gaúchas. A deci
são foi tomada durante a reunião de ontem, em Porto
Alegre, com a participação da Organização de Coo
perativas Brasileiras, entidades representativas, par
lamentares, prefeitos e vereadores. Segundo o presi
crénte da Ocergs, Vicente Bogo, os gaúchos estão
dispostos a permanecer na capital federal até o dia
29, caso seja necessário.

Conforme Bogo, a bancada federal gaúcha irá
tentar uma audiência com o presidente Fernando
Henrique para expor as exigências do sistema coope
rativo. Bogo lembra que, no Estado, das 17 cooperati
vas autorizadas a assinar contratos do Recoop com o
Banco do Brasil, há previsão de liberação de apenas
23% dos recursos novos, no valor de R$ 105,95 mi
lhões, e 43% referentes ao alongamento pleiteado, de
R$ 93,68 milhões. 'Vamos entregar as chaves das co
operativas como protesto simbólico, porque do jeito
que está é melhor fechar as portas das empresas',
afirmou o presidente da Ocergs.

Correio do Povo
Porto Alegre - RS - Brasil
Correio do Povo
Porto Alegre, terça-feira, 11 de abril de 2000
PREFEITOS RENEGOCIAM SUAS DíVIDAS

111 Encontro Nacional de Municípios, em Brasí
lia, dará motivos a reivindicações ao governo federal

Cerca de 2 mil prl?feitos estão sendo esperados
hoje, em Brasília, para tentarem a renegociação das
dívidas dos municípios com a União e a revisão da ro
lagem dos débitos junto ao Instituto Nacional de Se
guridade Social (INSS), feita em 1997. As reivindica
ções serão apresentadas durante o 111 Encontro Naci
onal de Municípios, que segue até a próxima quin
ta-feira, na capital federal. O presidente da Confede
raçao Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkos
ki, ressalta que também haverá a apresentação de

um projeto de lei complementar que abre uma janela
para o saneamento das contas dos municípios. Os
prefeitos vão reivindicar ainda, junto ao Congresso
Federal, a aprovação do projeto de lei que permite a
cobrança da taxa de iluminação pública, atualmente
em tramitação na Câmara dos Deputados. Paralela
mente, buscarão outra forma alternativa para o custe
io da i1urninação pública, sugerindo junto à Agência
Nacional de Energia Elétrica a possibilidade do forne
cimento de energia pelas empresas com os custos di
luídos entre os consumidores no preço final da tarifa.

Amanhã, os prefeitos fazem a 111 Marcha em
Brasília, dentro do Congresso Nacional, chamando a
atenção para as dificuldades dos municípios de sane
amento de suas economias.

'Sem a solução desses problemas, a vigência
da Lei de Responsabilidade Fiscal vai tornar um caos
a vida dos prefeitos', garante Ziulkoski. Juntos, cerca
de dois mil municípios devem aproximadamente R$ 5
bilhões à União. Também amanhã, às 15h, represen
tantes dos prefeitos deverão ter um encontro com seis
ministros, no Palácio do Planalto. Devem estar pre
sentes os titulares da Fazenda, Planejamento e Ges
tão, Transportes, Previdência e Secretaria-Geral de
Governo. Na quinta-feira, o encontro será com as áre
as da Agricultura e Reforma Agrária.

Correio do Povo
Porto Alegre - RS - Brasil
MUNiCípIOS
PREFEITOS PRESSIONAM GOVERNO

CAROLINA BAHIA
Sucursal Brasília
Começa hoje, em Brasília, o 3º Encontro Nacio

nal dos Municípios, com a presença de 2 mil prefeitos.
Entre as reivindicações que serão entregues ao

governo federal e ao Congresso, está uma proposta
de emenda ao projeto de lei dos crimes contra as fi
nanças públicas.

A emenda ao projeto de lei dos crimes contra as
finanças públicas sugere que, no lugar da pena de pri
são prevista pam os prefeitos que não cumprirem a
nova Lei de Responsabilidade Fiscal, passem a valer
penas como multa ou suspensão de direitos políticos.
O presidente da Confederação Nacional dos Municí
pios (CNM), Paulo Ziulkoski, afirmou que a Lei de
Responsabilidade Fiscal, com votação marcada para
hoje no Congresso, tem artigos que precisam ser fle
xibilizados.

Ziulkoski vai defender em Brasília o saneamento
das finanças das prefeituras. Atualmente, a dívida to-
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tal, entre precatórios, fomecedores e folhas de paga
mento em atraso, é estimada em R$ 5 bilhões. Os
prefeitos querem negociar esse valor nos moldes do
acordo entre União e Estados: 30 anos para paga
mento e juros de 6% ao ano mais IGP-DI.

- Sanearam os Estados. Por que não sanear os
municípios? - questiona.

Na medida provisória que estabeleceu as condi
ções para a rolagem das dívidas dos municípios, o
governo federal recusou-se a incluir esses débitos.
Como a nova Lei Fiscal proíbe socorro financeiro da
União aos Estados e Municípios, os prefeitos querem
assegurar a negociação antes da entrada em vigên
cia da legislação.

Amanhã, oIS prefeitos reúnem-se com o presi
dente da República e com mais seis ministros para
tratar da rolagem dos débitos com a Previdência e da
aprovação do projeto de lei que autoriza a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a repassar às
concessionárias o custo da iluminação pública. O en
contro termina na quinta-feira.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, fomos honrados com convite
da Chapa Alternativa 2000 - Renovar para Fortalecer,
da Sociedade dos Cirurgiões-Dentistas de Pernam
buco, para proferir palestra sobre a "Importância das
Eleições no Aprimoramento das Instituições Demo
cráticas e Alternância no Poder", na última quin
ta-feira, dia 6 do corrente, na Academia Pernambuca
na de Letras, quando do seu lançamento.

Essa chapa é encabeçada pelo Prof. Rodrigo
Veras, tendo como Vice a Prof.ª Aquilina Severo e
como Secretário-Geral o Prof. Javan Seixas.

Desde a antigüidade o homem teve necessida
de de escolher os seus representantes. Criou a elei
ção, um processo mediante o qual um grupo social
escolhe seus governantes ou representantes por
meio do voto. O exercício do voto é um dos direitos
fundamentais do cidadão. É por meio dele que o indi
víduo participa do Poder Público e manifesta sua von
tade. As referências mais antigas sobre o processo
eleitoral remontam à Grécia do século IX AC, com Li
curgo, o lendário legislador de Esparta que definiu as
regras para escolha da assembléia. Modernamente
as eleições estão ligadas ao sistema representativo,
utilizadas para preenchimento de cargos legislativos
e executivos.

A primeira eleição, no Brasil, sob moldes moder
nos, inspirados pelo liberalismo, foi realizada para es
colha dos Deputados às cortes constituintes de Lis-

boa, em 1821. A conceituação jurídica do voto depen
de das normas constitucionais que o definam em
cada país. Há várias interpretações sobre a natureza
jurídica do voto: expressão de uma fração infinitesi
mal da soberania do Estado; direito natural que com
pete ao cidadão como membro da coletividade esta
tal; direito político, a ser exercitado de acordo com a
lei positiva, e dever político que corresponde à prática
de uma função que emana do Estado.

A aceitação do voto feminino foi outra grande vi
tória do direito eleitoral, que só se generalizou no sé
culo XX, com o grande movimento pela liberação so
cial da mulher. No Brasil, o voto feminino só foi reco
nhecido, no sistema federal, depois da Revolução de
1930, com a aprovação do Código Eleitoral de 1933.
O primeiro Estado brasileiro a adotar o voto feminino
foi o Rio Grande do Norte, no regime anterior à Revo
lução de 1930.

Sobre o histórico do processo eleitoral, cabe ve
rificar a importância das eleições no aprimoramento
das instituições democráticas. O voto é o exercício da
capacidade eleitoral e corresponde, nas democraci
as, à participação do indivíduo no consenso do grupo.
Outro aspecto de bastante relevância no processo
eleitoral é a alternância do poder, ou seja, para auten
ticar-se a democracia é preciso que os cargos políti
cos tenham um revezamento plural e democrático.
Pode-se inferir o regime político de um País pela legi
timidade de seu processo eleitoral: simples ficção le
gal nas ditaduras ou processo legítimo de escolha
dos dirigentes nas verdadeiras democracias.

A falta de alternância no poder é uma caracterís
tica das ditaduras e regimes totalitários. Deve-se lou
var a coragem daqueles que ousam romper com essa
tradição viciosa que tanto prejuízo tem causado à de
mocracia.

A coragem desse grupo de cirurgiões-dentistas
de Pernambuco, que submete a Chapa Alternativa
aos milhares de filiados da Sociedade dos Cirurgiões
Dentistas de Pernambuco, deve-se aos descasos que
a diretoria dessa entidade, no poder há doze anos,
vem impondo aos seus membros, conforme consta
do Manifesto de Convocação que a seguir transcreve
mos:

Foi exatamente há 12 (doze) anos que
ocorreu a última disputa eleitoral em nossa
SOCIEDADE DOS CIRURGiÕES
DENTISTAS DE PERNAMBUCO (ABa 
PE). Sendo as eleições um dos fatores es
senciais na evolução das instituições demo
cráticas, podemos avaliar claramente o re-
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trocesso que a nossa entidade sofreu nessa
última década, sem a participação e presen
ça efetiva dos associados vivendo e vivenci
ando o dia a dia da instituição, e com seu
voto livre, influindo na escolha dos dirigen
tes bianualmente.

Com os olhos voltados para o início do
próximo milênio, considerando os avanços
científicos e tecnológicos alcançados pelos
profissionais de odontologia em todo mun
do, defendendo uma filosofia futurista para
nosso órgão social, um grupo sério e abne
gado de Cirurgiões Dentistas chega a se
guinte conclusão: esta é a hora e o momen
to de os Dentistas de Pernambuco voltarem
as atenções e ações no sentido de optarem,
através das eleições, pela reestruturação da
nossa SOCIEDADE DOS CIRURGiÕES
DENTISTAS DE PERNAMBUCO.

Foi a partir da necessidade de se res
gatar a instituição, que tem por objetivo mai
or o desenvolvimento científico e social de
nossa classe, que resolvemos disputar a
próxima eleição, com propostas reais para
renovação e fortalecimento de nossa
SOCIEDADE.

Por tudo o que nossa entidade sempre repre
sentou, convocamos todos os colegas a participarem
da transformação de nossa sociedade e devolvê-Ia ao
lugar de destaque que merece e já ocupou no cenário
nacional.

Em próximo comunicado encaminharemos para
apreciação da classe algumas propostas que serão
compromissos de nossa gestão à frente da Socieda
de dos Cirurgiões-Dentistas de Pernambuco.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, embora grande parte das no
tícias veiculadas na mídia dêem conta de atuação re
provável de autoridades policiais, ainda há uma maio
ria de cidadãos que, fardados, honram a instituição a
que pertencem. É o caso da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo, quê na semana passada comple
tou 165 anos de criação.

Sua atuação merece destaque pela adoção de
princípios de trabalho conjunto com todos os seg
mentos organizados da sociedade.

Quero aqui prestar esta homenagem à Polícia
Militar fazendo uma menção especial à Terceira Com
panhia Independente de Unhares, da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo. Criada em 14 de janeiro

de 1997, sua história remonta a 3 de março de 1971 ,
quando, denominada Segunda Companhia do Se
gundo Batalhão, a este pertencia. Atualmente é res
ponsável pelo policiamento de três Municípios: Unha
res, Rio Bananal e Sooretama, que, juntos, abrigam
uma população de mais de 130 mil habitantes.

Um de seus projetos é o da Polícia Interativa,
que assim se define visando elaborar estratégias que
propiciem a real participação do cidadão, bem como
motivem os recursos humanos das organizações poli
ciais, restabelecendo, dessa forma, a confiança no
sistema.

A criação do Conselho de Segurança de Unha
res (CONSEL), em 20 de março de 1996, marcou o
início do projeto. Órgão sem fins lucrativos e de pres
tação voluntária de serviço, o conselho está encarre
gado de auxiliar os órgãos de segurança e a Polícia
Militar junto à comunidade. O Município de Unhares,
devido ao seu tamanho, foi dividido em nove subseto
res - Serviços de Atendimento ao Cidadão (SAC) -,
onde funcionam também os Destacamentos Policiais
Militares (DPM).

Pouco depois da implantação da Polícia Interati
va já é possível mensurar sua eficiência pela satisfa
ção da comunidade. Pesquisa nesse sentido aponta
que mais de 53% da população a classifica como óti
ma e boa e mais de 25% como regular, perfazendo
um índice de quase 80% de aprovação.

Srs. Deputados, os números provam, e compro
vam, o grande e belo trabalho levado a termo pela
Terceira Companhia Independente de Unhares e,
com certeza, por toda a Polícia Militar do Espírito
Santo, cuja filosofia é também a de prevenção, bus
cando com isso aumentar a sensação de segurança
do cidadão, agindo antes que o delito se concretize. É
a utilização do policiamento ostensivo geral de forma
direcionada e inteligente.

Importantíssimo ponto a destacar refere-se ao
incremento do policiamento nas escolas dos Municí
pios assistidos pela Terceira Companhia. Antecipan
do-se à determinação do Governo do Estado e tendo
em vista a detecção do potencial que representam as
escolas para os traficantes de drogas, a companhia
optou por fazer-se presente naqueles estabelecimen
tos, adotando a ostensividade e realizando palestras
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e nota
damente sobre o uso de drogas. O estreitamento do
vínculo entre alunos e polícia vem inibindo o livre tra
fegar de marginais.

Os resultados obtidos são muito animadores.
Diminuíram as ocorrências de vandalismo, atos infra-
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cionais e furtos. A habitual presença de indivíduos
suspeitos dentro e próximo às escolas arrefeceu. Os
elogios coletados junto à comunidade atestam a efi
ciência da Polícia Militar.

Parabenizo todos os policiais militares capixa
bas através do Cel. João Carlos Batista, Comandan
te-GeraI da Polícia Militar do Espírito Santo, e do Ma
jor Luiz Carlos Carnelli, Comandante da Terceira
Companhia Independente de Unhares.

Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia
mento fosse divulgado nos órgãos de comunicação
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, não poderia deixar de ocupar esta tribuna
para trazer ao conhecimento de todos o sucesso do
primeiro ano do Governo de José Ignácio Ferreira, no
Espírito Santo, especialmente na área de meio ambi
ente, com vistas ao desenvolvimento au
to-sustentável do Estado nos próximos anos.

Com o apoio da Agência de Desenvolvimento
do Governo alemão, o Espírito Santo foi escolhido o
Estado piloto para dar início a um programa de desen
volvimento de gestão ambiental que poderá tornar-se
referência nacional.

Elaborou-se, a propósito, no âmbito da Secreta
ria de Meio Ambiente, um minucioso plano de ação
que partiu do diagnóstico dos principais. problemas
ambientais do Estado, a saber: a escassez de água
pelo uso inadequado, a degradação do solo, a polui
ção dos rios pelo esgoto e lixo, a perda de biodiversi
dade como efeito de desmatamento, a poluição da
Grande Vitória e a degradação como conseqüência
da mineração. Como objetivos foram eleitos a elabo
ração de projetos para definição de parcerias e capta
ção de recursos, a integração das ações com demais
órgãos do Governo Estadual, Prefeituras, iniciativa
privada e demais organizações sociais e, finalmente,
a definição dos responsáveis pela execução dos pro
gramas. A gestão do Governador José Ignácio, pois,
já está anunciada para o setor, numa iniciativa inédita
na história do Executivo capixaba.

Pretende-se uma reformulação dos mecanis
mos de gestão ambiental que inclui: a melhoria da
qualidade do atendimento ao público, que depende
de licenciamento ambiental; a regionalização da ação
ambiental, com a criação de cinco regiões hidrográfi
cas e respectivos conselhos ambientais, que abriga
rão a representação popular na gestão ambiental,
com vistas à descentralização; e, finalmente, a inte-

gração entre órgãos estaduais e federais que atuam
na área ambiental, com adoção de uma série de me
didas mais eficientes de fiscalização.

Quanto aos projetos já elaborados, os mais im
portantes são os referentes ao controle da poluição
do ar, cujo pioneirismo está na possibilidade de se
medir a poeira sedimentável com a participação da
comunidade. O projeto, iniciado já em agosto do ano
passado, terá seus resultados aferidos nos primeiros
meses deste ano. Ainda quanto ao controle da polui
ção, foram concluídos os procedimentos para a im
plantação de uma rede automática de monitoramento
da qualidade do ar, com equipamentos de última ge
ração, que capacitará a Secretaria Estadual ao con
trole permanente da qualidade de ar na Grande Vitó
ria.

Também a éonsolidação do Espírito Santo como
um dos pólos de desenvolvimento de energia solar do
Brasil é uma das metas pretendidas. Espera-se, prin
cipalmente, implantar unidades de energia solar em
comunidades não atendidas pela eletrificação rural.
Trata-se da aplicação de um programa realizado em
parceria com o Governo Federal e o BID, que vem
apontando para a necessidade de mudança de matriz
energética, em escala mundial, já que a queda na
produção dos combustíveis fósseis induz ao cresci
mento das fontes alternativas renováveis. Note-se
que o projeto já mereceu o apoio do Ministério de Mi
nas e Energia, que o elegeu como padrão e já decidiu
pela triplicação do orçamento respectivo para o ano
2000. Até 2003 devem ~er beneficiadas cerca de 30
mil pessoas em área rural.

Outros projetos de extrema importância dizem
respeito ao uso sustentável dos recursos naturais
costeiros, que envolve a melhoria ambiental da orla
marítima, o programa estadual de maricultura e o pro
jeto de criação de recifes artificiais marinhos, funda
mentai para a produtividade pesqueira no litoral e
para o desenvolvimento da pesca submarina e do tu
rismo.

Já há também uma proposta elaborada para o
plano estadual de educação ambiental, que pretende
atender pelo menos 200 mil alunos até 2001.

Esses, os principais projetos do Governo José
Ignácio na área ambiental. Como se vê, trata-se de
um planejamento de grande alcance, que logrará re
verter a situação do Estado no setor, com significativa
melhoria nas práticas de conservação ambiental e na
qualidade de vida da população. Buscando as mais
amplas formas de integração, o plano prevê a intera-
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ção das diversas esferas de poder, da iniciativa públi
ca e privada, das instituições e da comunidade.

Diante da excelência e da magnitude do traba
lho, podemos alimentar, para o Espírito Santo, as me
lhores expectativas para os próximos anos. No que se
refere à área de meio ambiente, que atualmente é pri
oritária em todos os países do globo, nosso Estado
coloca-se na vanguàrda tanto em termos de planeja
mento quanto de tecnologia, prometendo, assim, um
salto qualitativo a ser imitado pelos demais Estados
da Federação.

Nossos cumprimentos, pois, ao Governador
José Ignácio Ferreira e a sua equipe, manifestando
nosso apoio irrestrito a todas as iniciativas em benefí
cio indiscutível do nosso Espírito Santo.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Dia Mundial da Saúde,
transcorrido na última sexta-feira, 7 de abril, foi dedi
cado, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no
corrente ano, à discu~são dos problemas inerentes às
transfusões de sangue contaminado, causa de trans
missão de doenças graves como a hepatite e a AIDS,
em todo o mundo, principalmente em países como o
Brasil, que ainda não adota o devido rigor na coleta de
sangue.

De fato, Sr. Presidente, nos grandes centros ur
banos brasileiros é preocupante a incidência de san
gue contaminado, coletado em unidades que ainda
não adotam os cuidados necessários no que se refere
à segurança e qualidade.

Em 1999, por exemplo, foram chocantes as ce
nas mostradas pela televisão, em hospitais do Rio de
Janeiro, comprovando a absoluta falta de condições
que pudessem dar aos pacientes submetidos a trans
fusões em centros cirúrgicos ou em tratamentos es
pecializados a necessária garantia de sangue não
contaminado.

Os riscos impostos a essas pessoas doentes fa
zem aumentar o seu drama pessoal e o de suas famí
lias, pela absurda possibilidade de provocarem, mes
mo no caso de bem-sucédido procedimento cirúrgico,
o agravamento do estado de saúde ou até a própria
morte daquele que precisou internar-se e receber
sangue.

Há avanços imporfantes e alvissareiros, propor
cionados por modernos centros receptores de san
gue no Brasil, onde a adoção de tecnologia informati
zada para 'realizar testes imunológicos dos doadores
e identificar as bolsas armazenadoras e seu conteú-

do, mediante leitura por código de barras, elimina, em
grande parte, os riscos de contaminação por coleta
ou manipulação inadequada do sangue.

A questão do sangue, Sr. Presidente, é apenas
um dos graves problemas na área da saúde pública. A
falta de recursos públicos, certamente, tem sido a ra
zão principal do quadro dramático do setor em nosso
País e em tantas nações do mundo subdesenvolvido
ou em desenvolvido.

No Brasil, Sr. Presidente, os Orçamentos fede
ral, estaduais e municipais, a cada ano, ainda alocam
recursos insuficientes às reais necessidades da saú
de, comprometendo todo o esforço que realizam os
abnegados profissionais dedicados a essa área de
fundamental importância para o bem-estar da popula
ção.

Portanto, ao ensejo do Dia Mundial da Saúde, o
meu registro tem duplo significado: por um lado, con
clamar os responsáveis pela área da saúde nas admi
nistrações públicas, bem como os Parlamentares de
todas as correntes partidárias, para reunirmos esfor
ços a fim de destinar quantias maiores do Orçamento
para as ações de saúde em benefício do povo. De ou
tra parte, a minha homenagem aos médicos - cate
goria a que pertenço, com muito orgulho - e aos de
mais profissionais que se dedicam a minorar o sofri
mento das pessoas e a salvar vidas.

Quero também deixar registrado, Sr. Presidente,
com muita satisfação e alegria, que foi comemorado
no dia de ontem o sexagésimo aniversário do Verea
dor Mário"Marques. Trata-se de um político ilustre e
respeitado de Nova Iguaçu e toda a região, detentor
de vários mandatos de Vereador, e com muita honra o
tive a meu lado em minha eleição para Deputado Fe
deral.

O Vereador Mário Marques ocupa atualmente a
Presidência da Câmara de Vereadores de Nova Igua
çu.

O casal Mário Marques e Maria Luiza recebe
ram os abraços dos convidados numa grande festa,
onde estiveram presentes autoridades municipais, fa
miliares e amigos, para desejar-lhe votos de muito su
cesso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, dentro de três anos a Linha Amarela estará
congestionada. Há muito tempo a Ponte Rio-Niterói
está congestionada também - sem falar na Avenida
Brasil e nas vias que dão acesso à Zona Norte do Rio.



15294 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

E O espaço além-Barra estará em plena fase de ex
pansão.

É hora de se planejar e começar a implementar
a solução dos transportes coletivos do Rio de Janeiro
para o ano 2005.

Não teria lógica deixar de dar prioridade ao
transporte coletivo e ferroviário. Qualquer outra solu
ção pode ser paralela, acessória, mas não a principal.

Para Niterói e São Gonçalo aparentemente não
poderá deixar de ser implementado o metrô, através
de um túnel que faça q ligação entre o centro do Rio e
o de Niterói, atravessando a Baía de Guanabara na
menor distância. A partir de Niterói o trem poderá ter
curso acima da superfície.

Também não parece haver dúvidas de que o
metrô é solução insubstituível para a Barra da Tijuca.
O que pode ser discutido é se sairá da Tijuca, passan
do pelo Jardim Botânico e São Comado, ou terá outro
trajeto.

Devemos aprender com os erros do passado.
Quando a Linha Vermelha foi implantada, parecia que
teríamos a solução para o problema de engarrafa
mento da Avenida Brasil. Hoje estão engarrafadas
tanto a Avenida Brasil quanto a Linha Vermelha. A so
lução terá de vir C0m a melhoria das condições de trá
fego (conforto, número de trens, estações) da chama
da Central do Brasil, a linha privatizada que ainda não
correspondeu à expectativa.

E o além-Barra? Devem ser feitos quantos túne
is forem necessários, mas em todos eles deve ser
prevista uma linha férrea, para que não sejam apenas
soluções temporárias.

Não temos o direito de adiar este problema bási
co de nosso futuro para não sermos surpreendidos
pela realidade, com maior dificuldade de solução a
posteriori.

Deveríamos também, aproveitando a oportuni
dade, antes de serem feitos os investimentos respec
tivos, planejar a ocupação do território, isto é, definir
especializações nas ocupações dos espaços. É claro
que isto não se resolve por decreto: a realidade se im
põe e estabelece a forma de ocupação. Mas pode-se
dar alguma forma de incentivo que faça com que, por
exemplo, se instale na Barra da Tijuca ou Recreio dos
Bandeirantes um pólo de sedes de empresas, especi
almente as que forem sedes de unidades com atua
ção nacional ou no Mercosul.

Se estivermos confiando no Porto de Sepetiba,
devemos prever que muitas empresas de exportação
terão interesse em se instalar a certa distância do
porto e com os confortos de uma cidade grande. Será

uma localização adequada ao espaço além-Recreio
dos Bandeirantes?

Possivelmente germinará um pólo de empresas
de alta tecnologia na área do Inmetro - na raiz da ser
ra - e outro em Petrópolis.

Na Barra já se está instalando o principal pólo
de produção audiovisual do País. O Projac e várias
produtoras independentes de cinema e vídeo estão
na área, algumas delas no Pólo de Cinema e Vídeo,
perto do autódromo.

Que fazer com o chamado Aeroporto de Jacare
paguá? Valeria a pena torná-lo ponto base de linhas
regionais?

E como implantar a ligação marítima, por cata
marãs, entre o centro do Rio e a Barra, o além-Barra e
até mesmo o Porto de Sepetiba?

Não devemos deixar primeiro chegar o caos
para depois procurarmos solucionar os problemas de
transporte e localização especializada dos espaços.
Desta forma conseguiremos acelerar os investimen
tos e localização das empresas e tirar o maior provei
to da sinergia da proximidade.

É a oportunidade de uma reflexão mais ampla
sobre as reais vocações da região do Rio de Janeiro.
Não devemos competir em tudo com todo o mundo.
Somente naquilo em que podemos ganhar, o que já é
muito.

Muito obrigado.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho hoje à tribuna para, por meio do
especial apoio da Câmara, solicitar ao Ministério da
Saúde a viabilização de um hospital público para
atendimento da população do extremo oeste de San
ta Catarina e de Municípios limítrofes com o Paraná e
o Rio Grande do Sul e também da população argenti
na e paraguaia, que atualmente usam as instalações
e recursos brasileiros para atendimentos médicos,
odontológicos, hospitalares e preventivos (imuniza
ções).

Este é um pedido das lideranças do extremo
oeste catarinense, principalmente da Associação dos
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina:
Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Descanso, Dio
nísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Iporã do
Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palma Sola, Princesa,
Santa Helena, São João do Oeste, São José do Ce
dro, São Miguel d'Oeste e Tunápolis.

A área da saúde não tem limites nem fronteiras
precisas. A solidariedade também não. A omissão po-
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derá gerar grandes transtornos à população e aos
gestores municipais.

Atualmente tais Municípios usam o Hospital Re
gional de Chapecó para atendimento médico diferen
ciado ou especializado.

O Ministério da Saúde realizou o 1º Encontro
Nacional Saúde no Mercosul em março de 2000. O
SGT (Subgrupo de Trabalho) 11 - Saúde no Mercosul
é o responsável pelo planejamento e proposições que
visam à uniformização dos atendimentos nas frontei
ras do Mercosul e à garantia de que todos os turistas
e população em geral terão atendimento médico,
odontológico e preventivo (vacinações e orientações)
gratuito e mais humanizado.

Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ainda estamos longe de avan
ços significativos na economia brasileira, depois de
um longo período de inflação galopante, corroendo os
salários e jogando nossa estrutura produtiva numa
roda viva sem fim da ciranda financeira. Mas é óbvio
que, mesmo com as enormes dificuldades que ainda
temos pela frente, os números mais atualizados nos
dão a certeza de que, este ano, o Brasil crescerá em
torno de 4%. E crescerá com uma base sólida, com
inflação insignificante e perspectivas ainda melhores
para os próximos anos. No primeiro trimestre deste
ano 2000 já tivemos resultados altamente positivos,
se formos analisar inúmeros setores da nossa econo
mia e resultados concretos de avanços em diferentes
áreas, mesmo com os graves problemas que ainda
temos e com a situação de crise que a aldeia global
econômica nos impõe.

Apenas para dar alguns exemplos, vale lembrar
o grande crescimento do setor de manufaturados, que
após alguns anos de grandes dificuldades deu um
salto excepcional, prevendo-se seu crescimento real,
neste ano, em mais de 50% sobre o mesmo período
do ano passado. Mas o Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística -IBGE nos dá ainda outras informa
ções bastante alentadoras sobre a nossa economia.
Por exemplo: a virada da indústria nacional, que pela
primeira vez em dezoito meses deu sinais concretos
de estar entrando numa fase de crescimento susten
tado. Segundo pesquisa atualizada do IBGE, o cresci
mento da produção industrial de todo o Brasil, só em
fevereiro, foi de 3,1% sobre janeiro, num resultado po
sitivo que não se via desde o final de 1997. Nas ven
das, o crescimento industrial foi ainda mais expressi
vo: 18,4%, comparando-se com o mesmo período do

ano passado. Ainda na área da indústria, sua expan
são, sólida e baseada na produção e não no mercado
financeiro, como antigamente, ampliou também o
consumo de energia neste setor em torno de 2%.
Ig.ualme~te em termos de arrecadação de impostos,
so em Sao Paulo houve um crescimento na ordem de
3,7% do ICMS.

Há ainda outros dados positivos, como o au
mento da produção total de veículos novos no País
que só no mês de março cresceu 5,72% em relaçã~
ao mês de fevereiro e 13,52% em relação a março de
1999. No trimestre, o crescimento da produção auto
mobilística chegou a 25,43% sobre o mesmo período
do ano passado.

Mas não é só isso, Sr. Presidente: o IBGE cons
tatou que, pela primeira vez desde dezembro de
1997, o total de salários pagos subiu em relação ao
mesmo período anterior. Nossa produção agrícola
continua crescendo, com números bastante positivos.
O comércio ainda enfrenta dificuldades por causa
princ!~almente do ainda alto índice de desemprego,
mas Ja denota boa reação em várias regiões do País.
Com a inflação sob controle, com o dinheiro tendo
seu valor real - com o perdão do trocadilho -, com
as exportações em vários setores voltando a crescer,
nosso setor produtivo aponta para números positivos
neste ano. Tudo isso, obviamente, servirá não só para
fortalecer nossa política econômica, como refletirá di
retamente sobre o social, onde esperamos que os ín
dices de desemprego não só caiam, como possibili
tem a abertura de milhares e milhares de novos pos
tos de trabalho para os brasileiros.

Enfim, Sr. Presidente, não queremos ignorar as
e~ormes dificuldades também econômicas por que
amda passamos em nosso País. Mas seria desonesto
e injusto não registrar que temos tido avanços consi
deráveis, pelo menos em algumas áreas importantes.
Temos um longo caminho a percorrer, é certo, mas a
continuarmos trilhando essa estrada do desenvolvi
mento sustentado, sem inflação e sem ciranda finan
ceira, crescendo em cima do trabalho, certamente
nossos maiores objetivos serão atingidos. E, com
isso, toda a população brasileira - principalmente os
milhões de trabalhadores e daqueles que sempre so
freram com as agruras da inflação - poderá ter uma
vida melhor e mais digna!

Era o que tinha a informar.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há muito tempo se discute so-
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bre os problemas de poluição da Baía de Guanabara.
O complexo hidrográfico que forma a Baía de Guana
bara abrange quase toda a Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, com uma área aproximada de 4.600
quilômetros quadrados, espalha-se por doze Municí
pios e é um exemplo mais que visível de sua ocupa
ção e colonização predatória, predominante nos paí
ses subdesenvolvidos.

As agressões ambientais produzidas pelo atual
modelo econômico, que se baseia na reprodução e
acumulação do capital, através da exploração legali
zada da natureza, do espaço e do trabalho assalaria
do, pouco diferem daquelas praticadas pelos coloni
zadores.

A década de 50, quando foi desenhado o mode
lo de desenvolvimento urbano-industrial, é considera
da marco no processo de poluição e degradação da
baía. Com os aterros que acompanham a abertura da
Avenida Brasil, conjugados com a expansão das in
dústrias poluidoras, principalmente químicas, farma
cêuticas e refinarias, e ainda o espetacular cresci
mento populacional e a expansão urbana, passou a
haver uma mudança radical na qualidade das praias e
declínio da pesca na baía. Os efluentes industriais,
cada vez em maior escala, passaram a contaminar a
baía com todo tipo de substâncias tóxicas e carga or
gânica.

As praias de São Gonçalo estão se degradando
a cada dia. A poluição é mais evidente perto das áre
as exploradas por pescadores. São garrafas plásti
cas, pneus e pedaços de madeiras que se juntam
com detritos despejados pelas fábricas de conservas
diretamente nas águas da Baía de Guanabara, e o re
sultado não poderia ser diferente: a destruição do
meio ambiente.

Hoje, em torno da baía opera o segundo pólo in
dustrial do País, com cerca de 10 mil indústrias, das
quais trezentas são significativamente poluidoras e
52 respondem por 80% da poluição industrial.

Sr. Presidente, na Baía de Guanabara a polui
ção por óleo é uma das formas mais freqüentes de
contaminação das águas. São lançadas, em média,
diariamente, 9 toneladas de óleo na baía, prejudican
do principalmente a pesca de subsistência, levando a
população que vive às margens da baía e da vida ma
rinha a um total estado de miséria.

O lixo doméstico depositado todos os dias tam
bém contribui para a falência dos diferentes ecossis
temas existentes ao redor da baía. Cerca de 9 tonela
das de lixo são lançadas às margens da baía, com a
liberação de 900 litros de gordura por dia. Os aterros

sanitários de Duque de Caxias e São Gonçalo juntos
absorvem em média 6 mil toneladas por dia. Como se
isso não bastasse, são jogados todos os dias detritos
e esgotos nos rios e nas tubulações que desembo
cam na Baía de Guanabara.

De acordo com a Fundação Estadual de Enge
nharia Do Meio Ambiente - FEEMA, todas as praias
de Niterói pertencentes à Baía de Guanabara estão
impróprias para o banho.

O resultado não poderia ser diferente: mau chei
ro, foco de proliferação de insetos e destruição do
meio ambiente.

Sabemos do grande esforço que tem feito o Sr.
Governador do Estado para limpar as águas de um
dos maiores senão o maior cartão postal do Estado,
que é a Baía de Guanabara. Sem a conscientização
popular e a rigorosa fiscalização nas principais indús
trias poluidoras, principalmente químicas, farmacêuti
cas e refinarias, sabemos que não conseguiremos
acabar com meio século de degradação da Baía de
Guanabara.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARTHUR VIRGfLlO (Bloco/PSOB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.'! - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, entra e sai sessão legislativa
e permanece o desafio não enfrentado da reforma
previdenciária. Nem todos os apelos da sociedade;
nem todos os esforços de boa parte da Casa, procu
rando dar cumprimento a essa que se constitui a par
te mais essencial da agenda brasileira dos últimos
tempos; nem todas as demonstrações técnicas, os
cálculos apresentados, as discussões e os temores
foram capazes de dinamizar o processo, paralisado
por força de "estratégias" que estão longe de dignifi
car a vida pública. É, Sr. Presidente, uma frustração
difícil de conter, essa provocada pelo que a imprensa
vem chamando, com imensa propriedade, de van
guarda do atraso.

Enquanto tais segmentos evitam o assunto,
cria-se a ilusão de que o monstro do déficit previden
ciário dormita. Ele, no entanto, acalentado pela omis
são, pela falta de realismo, por abstrações incabíveis
e por uma individualização do Direito, que agasalha
conquistas insustentáveis, não pára de crescer, con
denando o Estado brasilei ro a entrar em colapso, den
tro em breve, se nada de profundo for providenciado.

Tem-se uma conta monumental que não fecha.
E que não fecha por várias razões. Mas enumerá-Ias
todas, tão-só por fazê-lo, voltar aos erros do passado,
entre os quais o excesso de magnanimidade, sem
qualquer precedência de cálculos atuariais, para com
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algumas categorias de trabalhadores - e, note-se
bem, só algumas! - está longe de ser o fundamental,
nesta hora. Importa muito mais a consciência de que
as velhas fórmulas não podem subsistir, no Estado
moderno. Impossível perpetuá-Ias, Sras e Srs. Depu
tados.

A legalidade, aliás, nem sempre caminha pari
passu com a legitimidade. Uma e outra, às vezes, são
intermediadas pelo bom senso, a prudência e a inexo
rabilidade dos fatos.

No caso do servidor público, o direito adquirido e
o regime jurídico único têm representado dois empe
cilhos terríveis ao restabelecimento da verdade mais
cristalina, mais solar, mais insofismável: o primeiro,
porque dá margem a uma interpretação, no mínimo,
controversa do que venha a ser o absoluto dessa
questão - afinal, há quem defenda que valores po
dem, sim, ser alterados, por meio da alteração de en
cargos e tributos, sem que isso, necessariamente, im
plique a cassação de um direito; o segundo, porque a
nova ordem, com a extinção da CLT, a partir de 1988,
válida para os servidores da União, dos Estados e
dos Municípios, ao tentar harmonizar diferenças, de
gradou o sistema a um ponto, hoje, insuportável, so
bretudo em face dos benefícios da aposentadoria,
iguais ao último salário.

Só São Paulo, no que tange ao pagamento de
aposentados e pensionistas, detém déficit correspon
dente a R$4,4 bilhões por ano. Feitas as contas deste
exercício e do próximo, o rombo da Previdência do se
tor público chega a R$19 bilhões, uma autêntica mi
ríade, Sr. Presidente! O déficit total foi de R$45 bi
lhões, por sinal, em 1999.

Ora, diga-se o que se disser, tudo isso está fora
da alçada do capitalismo internacional, do FMI, dos
demais organismos internacionais e de outras argüi
ções da espécie. Trata-se de problema nosso, gerado
aqui dentro, a requerer patriotismo, visão do futuro,
grandeza política, além do equilíbrio matemático. O
modelo, infelizmente, faliu - é preciso reconhecer
essa verdade irrecorrível.

Estou aqui de posse de documento do Ministé
rio da Previdência e Assistência Social, intitulado Pre
vidência no Serviço Público. O trabalho ao dispor de
V. Exa., Sr. Presidente, assim como dos nobres cole
gas, é eloqüente, e até já havia sido abordado por
mim em outro pronunciamento.

De início, observem-se os cálculos, respectiva
mente, sem e com a contribuição dos inativos, confor
me emenda colocada pelo Governo e considerada in
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os nú-

meros referem-se, portanto, ao déficit, numa e noutra
situação, no final do último exercício: a diferença en
tre despesa e receita é, na União, de R$19,4 bilhões
(sem contribuição dos inativos) para 17,7 bilhões
(com a contribuição dos inativos); nos Estados, de
R$16,6 bilhões (sem a contribuição) para R$14,9 bi
lhões (com a contribuição); nos Municípios, de R$ 2,8
bilhões para R$2,5 bilhões.

Numa série histórica, Sr. Presidente, têm-se o
demonstrativo da evolução da necessidade de finan
ciamento da Previdência, no serviço público federal,
de 1995 a 2000. Em 1995, era de R$13,4 bilhões; até
o final de 1999, chegou a R$19,4 bilhões; para o ano
2000, projeta-se valor de R$19,3 bilhões, caindo para
R$16,8 bilhões, caso passe a existir a cobrança dos
inativos.

Vejam também, Sras. e Srs. Deputados, a evolu
ção da participação percentual de ativos e inativos, na
despesa com pessoal: em 1988, a representação de
gastos era de 66% com ativos contra 23,8% com inati
vos; em 1999, até o mês de junho, esses percentuais
eram de 51,4% de ativos contra 43,9% de inativos.
Esses números falam por eles mesmos. O impacto
que provocaram sobre o Orçamento da Previdência é
evidente, num crescimento que, a perdurarem as re
gras atuais, está longe de se estabilizar, em face do
aumento da expectativa de vida média do brasileiro.

No item despesa previdenciária versus quanti
dade de beneficiários, ficam dispensados maiores co
mentários, a partir da conclusão de que são despen
didos R$58 bilhões com 18 milhões de trabalhadores,
contra R$23 bilhões para apenas 918 mil servidores
públicos. Impossível não notar o desequilíbrio que
isso provoca!

A estimativa por Estado da despesa líquida, isto
é, despesa total menos contribuições com inativos,
como percentual da receita corrente líquida, em 1999,
é também pouco animadora. Apenas para exemplifi
car: sem a contribuição dos inativos, o Rio Grande do
Sul, Estado que mais gasta com aposentados, está
comprometendo 33% de sua receita; com a contribui
ção, estima-se o comprometimento na ordem de
31%.

Éde utilidade finalmente, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, cotejar alguns dados de nossa reali
dade com a de outros países mais desenvolvidos que
nós. Na Alemanha, por exemplo, a idade mínima para
a aposentadoria, no serviço público, seja ela civil ou
militar, é de 62 anos, enquanto que o tempo de contri
buição é 35 ános no mínimo, correspondendo o teto a
70% do valor do último salário. Na França, o limite etá-
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rio é 65 anos, o tempo de contribuição, trinta e sete e
meio e o teto, 75% do último salário. Na Espanha, a
idade é também 65 anos, o tempo mínimo de contri
buição, 35, sendo o teto, US$2.300. Nos Estados Uni
dos, o servidor pode ter três sistemas concomitantes
e sua situação como aposentado dependerá não só
da média salarial da vida contributiva, mas também
do investimento e do rendimento escolhidos.

O balanço da luta pela Reforma Previdenciária,
Sr. Presidente, continua apresentando mais recuos
do que avanços. Banalizou-se o recurso judicial, não
como forma de fazer valer este ou aquele direito, mas
por estratagemas de esperteza, às vezes de esperte
za excessiva a fim de que se postergue o quanto pos
sível o encontro com a verdade.

Há, Sr. Presidente, na Previdência Social brasi
leira, uma bomba-relógio armada, prestes a explodir.
Não me agrada o papel de anunciador de cataclis
mos. Quero, em verdade, que eles não precisem
acontecer.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se

ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Luiz Bittencourt.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje é um dia importante para a polí
tica nacional. Tenho a honra de registrar nesta tribuna
o surgimento de um movimento que, inspirado nos
princípios da democracia, irrompe a partir do Con
gresso Nacional com o propósito de renovar o PMDB
e reaproximá-Io do conjunto da sociedade brasileira.

O próprio nome do nosso movimento evoca a
tradição política do partido. Queremos retomar a perfil
original do velho e combativo MDB de Ulysses Gui
marães e de tantos outros companheiros que lutaram
e construíram com muita garra, com muito espírito pú
blico, com muita abnegação a extraordinária história
do partido. Uma história - nunca será demais repetir
- marcada por posições avançadas e progressistas
e sobretudo identificada com os anseios das parcelas
majoritárias do povo brasileiro. Queremos sintonizar o
nosso trabalho com a vontade popular, levantar as
bandeiras dos humildes, respaldar a luta dos que en
frentam as injustiças e insistem na utopia da igualda
de, da fraternidade e da solidariedade.

Refiro-me ao Movimento Democrático de Base
- MDB, cuja proposta é o res~ tte da história do
PMDB, firmando posição em favor da retomada do

desenvolvimento com justiça social e do fortalecimen
to da cidadania do povo brasileiro.

O MDB nasce, portanto, no momento em que o
País assiste ao aprofundamento das contradições de
seu processo de desenvolvimento. O Brasil enfrenta
grave quadro de crise social e econômica. Os indica
dores colocam a Nação diante de um quadro descon
fortável no contexto nacional. O mesmo quadro se
configura também no contexto internacional. Proble
mas de graves dimensões, que se avolumam a cada
dia, podem ser facilmente detectados nas áreas bási
cas da cidadania. O desemprego é recorde e a con
centração de renda desponta entre as mais perversas
do mundo.

Os efeitos da política neoliberal são inquestio
navelmente nocivos ao País. São terríveis as contradi
ções sociais do nosso povo.

Não bastasse tudo isso, o desencanto passou a
ser uma nota comum nos diversos ambientes nacio
nais. Os partidos políticos, em geral, vêm perdendo
consistência ideológica e assumindo feições fisiológi
cas e demagógicas. Em conseqüência, igualam-se
em equívocos políticos e acentuam o sentimento de
desesperança na nossa sociedade.

O Movimento que se apresenta ao País traz um
manifesto claro e preciso. Nele se expressa a vontade
de um grupo de Deputados e Senadores no sentido
de contribuir de forma aberta, franca e sincera no pro
cesso de rediscussão da nossa legenda, o PMDB.
São companheiros de todas as partes do Brasil, de
todos os recantos deste País. Homens, mulheres, jo
vens, segmentos trabalhistas, Vereadores, Prefeitos,
lideranças políticas, líderes que estão dispostos a so
mar, a reunir forças e a trabalhar em direção às mu
danças.

A força deste Manifesto, seguramente, reside na
correta avaliação do momento político do País e de
suas necessidades. Lido como um programa mínimo,
mostrará toda sua importância. Pode e deve - é o
que queremos - ser debatido e aprimorado, mas dá
pistas seguras para o PMOB e para a Nação de que é
um programa para unir - e une porque nos remete a
nossas melhores tradições políticas.

O MDB surge sem a pretensão de constituir-se
em força hegemônica, sem a vaidade e a arrogância
de ser dono da verdade. O nosso Movimento nasce
sob o signo do debate e da participação, da discussão
democrática, do enfrentamento das posições de cada
companheiro, para que possamos, ao final dessas
discussões, aprimorar e firmar os nossos compromis
sos hegemônicos.
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Queremos, acima de tudo, buscar o debate e a
participação. Buscamos estruturar, com independên
cia e responsabilidade, um projeto alternativo para o
Brasil.

Estou absolutamente convencido de que todas
as bandeiras clássicas, todas as bandeiras que o
PMDB levantou ao longo de sua história são as que o
povo brasileiro espera ver desfraldadas por um movi
mento partidário como este. Queremos o desenvolvi
mento da Nação com justiça social e fortalecimento
da cidadania. Condenamos firmemente o projeto neo
liberal com tudo que representa de deterioração das
condições de vida da população.

Precisamos encontrar um novo perfil político
para o PMDB, e a novidade regeneradora estará,
tão-somente, em ouvirmos a voz das ruas, em dialo
garmos com as nossas bases. Este é o que o momen
to que vive o Brasil, o momento que o País exige e
que o povo brasileiro espera. É o momento que dará
referência aos possíveis aliados, todos os que tam
bém estão à procura de um caminho para o início de
novo modelo de gestão para o Brasil.

O PMDB tem história e condições de formular o
- projeto-mais adequado para o País. Somos o partido

da Nação, do desenvolvimento e da cidadania. E o
Movimento Democrático de Base - MDB, que surge
no PMDB, sem dúvida alguma, será o grande condu
tor do processo de reconciliação do partido com as
suas bases, com seus mais legítimos ideais e, acima
de tudo, promoverá o seu reencontro com os que que
rem construir uma grande Nação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
exato momento, no Auditório Nereu Ramos, centenas
de lideranças políticas de todo o País, Deputado Fe
derais, Senadores, Deputados Estaduais, Prefeitos,
Vice-Prefeitos e líderes dos mais distantes rincões do
Brasil estão reunidos e tornando oficial, no âmbito na
cional, o Movimento Democrático de Base - MDB.

Eu dizia nas minhas palavras, inicialmente: esse
movimento segue o Manifesto, busca reencontrar o
partido com seus principais ideais, quer trazer o
PMDB para o eixo da discussão democrática interna
entre seus membros.

Não podemos mais aceitar um partido que deci
de apenas pela cabeça de meia dúzia. Não podemos
mais aceitar um partido que não coloca democratica
mente em debate os principais temas que afligem
nossa população. Não podemos estar alinhados auto
maticamente com as decisões que vão desnacionali
zando o Brasil, que vão entregando a soberania naci
onal, que vão limitando as condições de cidadania e

vão fazendo com que o desassossego, a tristeza e a
desesperança se tornem instrumento de ação política
da nossa população. Não! Queremos o Brasil voltado
para as suas ações básicas principais. Queremos o
desenvolvimento e o progresso. De que forma?
Entregando o nosso patrimônio? Privatizando açoda
damente? Entregando as empresas nacionais aos
grupos multinacionais e assistindo ao que estamos
vendo ocorrer hoje com a telefonia, com os serviços
de água, de energia elétrica, com o descaso das
grandes empresas multinacionais com o consumidor,
quando se avolumam cada vez mais as reclamações
contra todo o processo de operacionalização de ser
viços públicos?

Queremos o Governo criando linhas de crédito
para os pequenos produtores agrícolas. Queremos o
Governo estimulando o desenvolvimento da micro e
pequena empresas, geradoras de empregos por este
País afora. Queremos o Governo negociando a dívida
dos que trabalham de sol a sol na agricultura, os qua
is, com seu trabalho, sustentam os planos econômi
cos malucos que, nesses últimos anos, fizeram com
que o País se tornasse cada vez mais pobre. Quere
mos que a população pobre do Brasil tenha a pers
pectiva de vida melhor e mais saudável. Queremos
nossos filhos cursando universidade, tendo acesso à
escola pública gratuita, uma universidade renovada
que formule política de ciência e tecnologia que possa
aproveitar o grande patrimônio que o Brasil tem nas
suas diversas potencialidades, a nossa fauna e flora
nos diversos ambientes existentes esparramados em
todo o território, a floresta amazônica, o pantanal, o
cerrado, a mata atlântica, as reservas de biodiversi
dade tão ricas que encantam todos os países do mun
do, capazes de despertar a cobiça dos nossos adver
sários no plano das conquistas científicas.

Precisamos reformular toda a nossa política de
ciência e tecnologia, buscando tratar esse patrimônio
como reserva para melhoria de qualidade de vida da
população brasileira.

E o partido ao qual me referi, o PMDB, tem his
tória, tradição e biografia capaz de criar um Movimen
to diferenciado e conduzir o debate político a um pIa
no em que possamos ver todas as propostas se con
solidarem não como projeto nacionalista e xenófobo,
mas como projeto de soberania nacional, que anseia
por melhor salário mínimo, por emprego para nossa
população, por distribuição de renda, por reforma
agrária justa, por reforma urbana avançada e por me
canismos que possibilitem nossos Municípios conti
nuarem a fortalecer suas políticas regionais.
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Há poucos instantes, Sr. Presidente, ouvi V. Exa.
mencionar o seu Município, Dourados, em Mato
Grosso do Sul, como cidade referencial com relação
ao conjunto das metrópoles brasileiras, cidade aben
çoada pelas riquezas que ali a natureza foi capaz de
depositar. A característica de Dourados é também a
de centenas e centenas de cidades desta Nação, que
conseguiu nesses 500 anos firmar a capacidade de
gerenciar seus recursos, de integrar suas popula
ções, de promover avanço extraordinário, fantástico,
mas que ainda se mostra incapaz de resistir ao cerco
que os grandes países do mundo impõe aos países
subdesenvolvidos e emergentes.

O MDS surge, neste momento, com todas essas
preocupações. Queremos discutir a forma como o
PMDS pode-se posicionar diante dessas discussões.
Não podemos abrir mão, em hipótese alguma, de um
partido digno, altivo, que tenha autonomia para tomar
suas decisões e, neste plenário, enfrentar as vota
ções como querem o povo brasileiro e a base do parti
do.

Queremos a reforma da Previdência, mas sem
sobrecarregar os ombros daqueles que durante toda
a vida trabalharam pelo País. Hoje eles vêem as re
gras sendo mudadas, mas não podem de forma algu
ma reagir, porque os partidos que dão sustentação ao
Governo silenciam diante das suas reivindicações.

Nobre Deputado Paulo Paim, não mais quere
mos ouvir que o aumento do salário mínimo para 180
reais, equivalente a 100 dólares, como queremos,
possa ser fator de desestabilização da economia. Se
o salário alto é capaz de provocar inflação e desequili
brar a economia, os Estados Unidos teriam a maior
inflação do mundo e seriam o país mais caótico e de
sorganizado.

Devemos discutir o que é bom para o País. Te
mos de continuar na vanguarda das grandes transfor
mações sociais e defender o ajuste econômico, privi
legiando os pequenos produtores, os pequenos co
merciantes com taxas de juros acessíveis e progra
mas economicamente auto-sustentáveis que possam
ser difundidos por todo o País, tais como o financia
mento da construção civil, os pequenos e microem
presários, criando microcréditos para os mais varia
dos investimentos e, acima de tudo, pondo em prática
uma política econômica soberana que não submeta o
nosso povo às regras impostas pelo FMI.

O Sr. Paulo Paim - Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LUIZ BITTENCOURT - Concedo um
aparte ao nobre Deputado Paulo Paim

O Sr. Paulo Paim - Deputado Luiz Sittencourt,
minutos atrás estava no Auditório Nereu Ramos e tive
a felicidade de ouvir homens como Paes de Andrade,
Senadores Roberto Requião e Pedro Simon. Estão
presentes mais de vinte Deputados Federais, deze
nas de Deputados Estaduais e Prefeitos. E isso me
faz lembrar, de fato, o velho MDS de guerra - antes
do PMDB - e também homens comprometidos com
a questão social. E eu saí de lá muito feliz. Eu sou de
outro partido, o Partido dos Trabalhadores, mas con
fesso a V. Exa. que, depois do que assisti no Nereu
Ramos, eu estou convencido de que, de fato, poderá
haver uma grande mudança no País a partir do soma
tório que se fará de movimentos como este, do qual V.
Exa. é um dos líderes, assim como outros Deputados.
Por isso, eu acredito que esta Casa não pode se omi
tir, e amanhã este Plenário deverá votar o salário mí
nimo e também o Orçamento. Tenho certeza de que
não serão apenas 20 ou 25, mas mais de 60 Deputa
dos Federais do PMDB e, na mesma proporção, Se
nadores que votarão uma proposta que eu defendo,
que V. Exa. defende e que tantos representantes do
povo brasileiro estão a defender e sonham com que
ela se torne realidade. Parabéns, Deputado Luiz Bit
tencourt! Homens como V. Exa., que expressam essa
rebeldia - rebeldia, eu diria, positiva e construtiva,
não fisiologista -, apontam na direção de um novo
país em que a solidariedade e a generosidade preva
leçam para um povo tão sofrido. Saio convencido de
que hoje, no Congresso Nacional, o movimento que V.
Exa. representa haverá de ajudar, e muito, o País a
crescer, principalmente na área social. Parabéns a V.
Exa!

O SR. LUIZ BITTENCOURT - Nobre Deputado
Paulo Paim, agradeço a V. Exa. o aparte. Seu depoi
mento, sobremaneira, fortalece a nossa posição e
nos incentiva a continuar nessa caminhada, reforçan
do a luta desse grupo de Deputados que criaram o
MDB - Movimento Democrático de Base. Temos a
esperança de poder discordar, dentro do partido, para
construir verdadeiramente uma posição no Parlamen
to que possa contribuir com o desenvolvimento do
Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Movi
mento Democrático de Base está realizando sua pri
meira reunião nacional no Auditório Nereu Ramos. E
o partido nasce com a proposta de resgatar a história
do velho PMDB. O MDB quer firmar posição a favor da
democracia e do debate para que possa, dentro da
estrutura partidária que tem o PMDB, fazer com que
as bases do partido possam ser ouvidas. E, neste pri-
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meiro momento, vemos a efervescência que toma
conta de todos os militantes. E mais: ao iniciar o nos
so movimento em Brasília, ao lado do ninho da ser
pente maior, estaremos demonstrando que o partido
quer enfrentar as discussões, quer discutir cada tema
com todos os seus filiados e ouvir a base partidária.

Este Movimento não tem a pretensão de se tor
nar uma força política majoritária dentro do partido, o
PMDB, mas quer estabelecer, nas próximas discus
sões dos temas importantes no Congresso Nacional,
um novo comportamento. Daqui a alguns dias, V.
Exas. verão cartazes convocando para as reuniões,
para o debate interno, para a conquista de novos
companheiros, arregimentando forças que podem cri
ar na Câmara dos Deputados um novo pólo de dis
cussão sobre o encaminhamento dos problemas dis
cutidos e votados no dia-a-dia da vida parlamentar.

Também queremos deixar registrado o nosso
reconhecimento aos companheiros que, nesse pri
meiro momento, se dignaram a colocar o seu nome, o
seu trabalho, o seu empenho para que pudéssemos
fortalecer essa mobilização e o trabalho do Movimen
to Democrático de Base. São Prefeitos, Vereadores,
Deputados Federais e Estaduais, lideranças que se
deslocaram de todos os pontos do Brasil para trazer o
seu apoio e a sua solidariedade a fim de que pudés
semos iniciar o movimento respaldado pela base par
tidária, acima de tudo com ética, com coerência e
com compromisso político para com o País e externar
objetivamente, na discussão de construção de um
novo modelo econômico, a nossa contrariedade com
o modelo neoliberal, a nossa insatisfação com o en
treguismo, a nossa luta contra o determinismo econô
mico, que coloca em plano secundário todas as ou
tras questões sociais: o nosso empenho pelo desen
volvimento das grandes, verdadeiras e legítimas in
tenções visando desenvolver e criar melhores condi
ções de vida para a população brasileira.

Entendemos também, Sr. Presidente, que este
Movimento terá um papel decisivo nos debates que
serão travados a partir de agora sobre os importantes
projetos em tramitação nesta Casa. Já temos posição
firmada de discutir profunda e exaustivamente com os
nossos companheiros a fim de extrair conclusões
avançadas, modernas e coerentes com aquilo que
pensa a base do partido.

Esse fisiologismo, essa promiscuidade com as
decisões governamentais, essa submissão, essa falta
de identidade com os princípios, com os ideais previs
tos no programa partidário, naturalmente agora serão
objetos de questionamentos permanentes. E o parti-

do quer arrastar um volume de militantes, uma quanti
dade maior de Senadores, Deputados Federais e
Estaduais não pela força da pressão, da negociação,
da barganha, mas pelo argumento sincero e verdade
iro de que devemos pautar a nossa conduta, a nossa
ação na Câmara dos Deputados pela legitimidade da
representação dos interesses maiores do povo brasi
leiro.

O Movimento Democrático de Base se propõe a
cumprir esse papel. Queremos lançar uma candidatu
ra própria à Presidência da República, queremos par
ticipar das eleições em todos os Municípios e, acima
de tudo, firmar um novo conceito dentro do PMDB.

O Movimento Democrático de Base trará para o
partido a verdadeira discussão interna para que o
PMDB volte a ser aquela legenda, aquela estrutura
partidária que realmente foi ao longo da sua história e
que sempre soube interpretar os anseios mais legíti
mos da população brasileira.

Viva o Movimento Democrático de Base! Para
béns aos companheiros que fazem parte dessa luta!
Vamos com esse movimento propor uma reformula
ção completa do modelo econômico e das estruturas
administrativas que hoje levam o Brasil a essas enor
mes dificuldades enfrentadas por nossa população.

Durante o discurso do Sr. Luiz Bitten
court, assumem sucessivamente a Predi
sência os Srs. Marçal Filho, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, e Severino Cavalcan
ti, 2 fJ Vice-Presidente.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, com mais um corte no
orçamento da saúde pública para este ano, que passa
de 1,8 bilhão de reais, e todo o desmanche programa
do da máquina estatal em âmbito federal e estadual
para prevenir e combater doenças infec
to-contagiosas, é natural que o Brasil volte a conviver
com a ameaça mortal da febre amarela, uma doença
controlada desde o início do século e cuja última ma
nifestação em área urbana havia sido em 1942, no
então território federal do Acre.

Peço ao Ministério da Saúde e às autoridades
estaduais de Rondônia mais mobilidade para vacinar
toda a população de Rondônia contra a febre amare
la. Do jeito que o aparato de saúde foi desmontado



15302 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

pelo atual Governo, não podemos correr qualquer ris
co de incidência da doença. Seria uma calamidade.

Mesmo sabendo que a Coordenação de Vigilân
cia Epidemiológica do Ministério da Saúde elegeu
toda a região Norte como área de intensificação da
vacinação, quero mais empenho das autoridades fe
derais e estaduais para que a campanha seja feita de
casa em casa. Lembro que o número de casos saltou
de 34, em 1988, para 72, em 1999, e o maior número
de incidências ocorreu na região amazônica. O rea
parecimento da doença no Brasil em níveis preocu
pantes é mais uma dessas vergonhas com que temos
de conviver, como se já não bastasse sermos o cam
peão mundial de desigualdade no plano social e eco
nômico.

Mas o que me deixa indignado é o fato de o Go
verno ter cortado mais recursos da área da saúde, as
sim como cortou das áreas de previdência social e da
educação, para cobrir despesas com juros da dívida.
Na proposta orçamentária de 2000, a saúde está per
dendo 1,808 bilhão de reais por conta da Desvincula
ção de Receitas da União - DRU, que está tomando
20% da receita total com a arrecadação da Contribui
ção Provisória sobre Movimentação Financeira 
CPMF.

Enquanto corta mais 1,626 bilhão de reais da
Previdência Social, também por conta do desconto da
DRU, o Executivo anuncia que vai gastar 78 bilhões
de reais só com o pagamento de encargos e juros da
dívida. E, lamentavelmente, sem qualquer contesta·
ção, sem mesmo debater a questão, a maioria gover
nista, a chamada base de apoio ao Governo, vai votar
e aprovar este tipo de assalto ao interesse nacional.
Lembro ainda que a DRU foi aprovada pelo Congres
so Nacional para substituir o Fundo de Estabilização
Fiscal - FEF, que toma para a União 20% de todas
as receitas de impostos. Só este ano, a DRU vai re
presentar 41,5 bilhões de reais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
apelo aos membros da bancada do PPB para que se
dirijam ao plenário e registrem presença, a fim de que
possamos começar em seguida a Ordem do Dia e re·
alizarvotações importantes da reforma do Judiciário.

Aproveito para informar aos membros da banca·
da que teremos a continuidade dessa votação ama·

nhã de manhã; à tarde teremos a votação da PEC nº
7, de grande importância para a agricultura brasileira;
e à noite, provavelmente, a votação do Orçamento.

Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a pala
vra para fazer um apelo a V. Exa., Segun
do-Vice-Presidente da Casa.

Eu estava gravando uma entrevista para o pro
grama A Voz do Brasil e fiquei surpreso com a preocu
pação dos funcionários que ali trabalham. O nosso
querido Humberto e todos os seus colegas temem a
transferência para outro Jaca', que ninguém sabe
qual, já que na Casa não há tanto espaço assim. Para
o lugar que eles ocupam hoje iria o pessoal do painel
eletrônico.

Os funcionários do programa levaram muito
tempo para instalar-se e estão ao nosso lado para
uma emergência, para uma gravação, para dar aten
ção ao Plenário. Portanto, apelo para V~ Exa., como in
tegrante que é da Mesa-Diretora da Gasa, a fim de
que interceda pela permanência deles onde estão.
Até agora, apenas um engenheiro disse que eles sai
riam dali, mas daqui a pouco pode vir ordem da Mesa
nesse sentido.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Deputado Simão Sessim, levarei o assunto à próxima
reunião da Mesa. Fique tranqüilo, porque o seu pen
samento também é o do Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Gastão Vieira, do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PSN.

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, volto a esta tribuna, mais uma vez, para
falar sobre tema que é a razão da minha presença
nesta Casa: a educação.

Pretendo, hoje, fazer um balanço da educação
brasileira nos últimos anos. Sem qualquer pretensão,
analisarei, do ponto de vista de ex-Secretário de Edu
cação de um Estado pequeno, as causas que deter
minam a pouca qualidade da educação brasileira.

Começo perguntando se a educação brasilei
ra vai bem. Uma possível leitura da educação no
Brasil é a de que ela vai bem. A visão oficial do Go-
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verno Federal, ecoada pela maioria dos Governos
Estaduais, encontra acolhida bastante positiva na
mídia. Com base nesses dados, tudo leva a crer
que a educação no Brasil não apenas está me
lhorando, mas vai bem. Essa leitura apóia-se em da
dos, realizações e planos que eu gostaria de repetir.

O ensino fundamental tornou-se prioridade de
expressivos segmentos da sociedade brasileira.

A matrícula no ensino fundamental já passa de
130% da faixa etária.

A quantidade de alunos fora da escola foi reduzi
da para menos de 700 mil, na última década.

O Fundef permitiu o pagamento de melhores
salários aos professores, sobretudo aos professores
pior qualificados, o que estaria possibilitando uma
significativa redistribuição de recursos entre Estados
e Municípios e a otimização do uso dos recursos en
tre as redes estaduais e municipais de ensino.

O Governo Federal, a exemplo do que Estados
pioneiros, como Maranhão e Minas Gerais, começa
ram a fazer no início da década de 90, passou a envi
ar recursos diretamente para as escolas, sinalizando
para a importância de tratar as questões da educação
na escola, e não na burocracia - os recursos para a
merenda e a compra de livros didáticos passaram a
fluir com maior eficiência, e os livros passaram a che
gar a tempo.

Praticamente todas as escolas urbanas do País
receberam kits de televisão, vídeo e antena parabóli
ca e podem captar a programação da TV Escola e da
TV Futura, e já hoje milhares de escolas receberam
computadores.

As notas dos alunos na 4ª e 8ª séries nos testes
do SAEB continuam estáveis, apesar do aumento de
alunos na rede de ensino, o que significaria que a ex
pansão e melhoria de fluxo do sistema não tem preju
dicado a qualidade média dos alunos - não há me
lhoria, mas também o resultado não piora.

O tempo para completar a 8ª série foi reduzido
de 12,3 anos para menos de 12 anos, em média 
um avanço modesto, mas na direção correta.

O Governo criou parâmetros curriculares bási
cos para o ensino pré-escolar, para o ensino funda
mentai, para o ensino médio e para a formação profis
sional;

O Governo está propondo uma nova política
para o ensino médio.

O FAT, apesar das denúncias de irregularida
des, tem permitido a capacitação de milhões de traba
lhadores a cada ano.

As novas regras que regulamentam o ensino su
perior permitiram a oferta de mais de 400 mil novas
vagas no ensino superior e foi dada maior flexibilidade
para as instituições de ensino superior, na forma dos
centros de ensino.

Os exames de avaliação externa - Saeb e
Enem, para ensino médio, e ENC-Provão-vêm con
tribuindo para aferir e estimular a qualidade nas insti
tuições de ensino.

Uma nova Lei de Diretrizes e Bases foi aprovada
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto desta
Casa e aprovada por este Plenário, permitindo novas
reformas no ensino.

O Plano Nacional de Educação já foi aprovado
na Comissão, está na Comissão de Finanças e Tribu
tação e brevemente chegará a este plenário.

Aumentou significativamente a participação dos
assuntos de educação na mídia.

A sociedade civil se engaja cada vez mais na
discussão e na implementação de políticas educacio
nais.

Até o Governo Federal, que sempre primou por
prestigiar os investimentos no ensino superior, pas
sou a falar e a fazer mais pelo ensino fundamental.

Nos Estados, a implementação e o impacto de
muitas dessas políticas e a crescente municipaliza
ção decorrente do Fundef têm-se constituído nas re
formas mais salientes nos últimos anos. Como
ex-Secretário de Educação, sou insuspeito e seria
imodesto se não registrasse que participei de muitos
dos empreendimentos e liderei um dos que considero
mais importantes, o de dar início à regularização do
fluxo escolar por meio de programas de aceleração
de aprendizagem. Alguns Estados e Municípios
têm-se voltado para problemas específicos, particu
larmente nas áreas de correção do fluxo escolar, ca
pacitação de professores e melhoria do gerenciamen
to da escola ou para a expansão do ensino médio.

Apesar de todo esse discurso, será que a edu
cação vai bem? Sr. Presidente, uma leitura alternativa
da situação educacional do Brasil poderia transformar
a afirmação anterior numa interrogativa: sem negar
que a educação nacional esteja melhorando, será
possível afirmar que a educação nacional vai bem?
Ou que está caminhando na direção correta? Nossos
filhos e netos vão poder freqüentar uma escola públi
ca de qualidade? Ou, a continuar as atuais políticas,
continuaremos segregando as elites no ensino priva
do e o povo na escola pública?

O Sr. Cesai' Bandeira - Deputado Gastão Viei
ra, V. Exa. me permite um aparte?
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o SR. GASTÃO VIEIRA - Pois não, nobre De
putado Cesar Bandeira.

O Sr. Cesar Bandeira - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, sou testemunha do trabalho do De
putado Gastão Vieira à frente da Secretaria de Edu
cação do Estado do Maranhão, onde começou, no
primeiro Governo Roseana Sarney, uma moderniza
ção da educação não só nas grandes cidades, mas
também nas pequenas comunidades do interior. O
Deputado Gastão Vieira tem autoridade para fazer
esse levantamento no seu discurso pelo seu trabalho.
Faço um reparo apenas, no que diz respeito ao Fun
def. O Governo pensou que o Fundef daria certo com
a municipalização da saúde, mas o que se tem visto
no Maranhão e no Brasil inteiro é um desvio de finali·
dade sem precedentes. Atribuo isso, Deputado Gas
tão Vieira, à falta de uma fiscalização maior do Minis
tério da Educação. Com a extinção das delegacias es
taduais do MEC, dificultou-se o acompanhamento
dos recursos nas diversas cidades em que eles che
gam. Para se ter uma idéia, minha cidade, Vitorino
Freire, no Maranhão, recebe mais de 280 mil reais,
mas lá a educação não existe. Estive recentemente
com o Ministro Paulo Renato pedindo providências.
São fatos dessa natureza que temos que corrigir.
Acredito que, com a colaboração do Governo Federal
e a determinação da Governadora Roseana, nós, no
Maranhão, vamos encontrar uma solução para que se
fiscalize realmente a educação, no sentido de que
não apenas o ensino fundamental mas também o mé
dio seja de primeira qualidade no Estado. E V. Exa.
tem uma participação muito grande, porque é um dos
companheiros de bancada que lutam para que essa
finalidade seja alcançada. Muito obrigado.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Agradeço o aparte ao
nobre Deputado Cesar Bandeira e, no transcorrer do
meu pronunciamento, V. Exa. vai compreenderque te
nho uma posição em relação ao Fundef que não é
discordante nem dissonante da posição que V. Exa.
assumiu aqui.

Sr. Presidente, analisando os dados que traba
lhei, os índices de aproveitamento de alunos de 4l! e
8ll séries demonstrados pelo Saeb não estão pioran
do. Ou seja, estamos aumentando o número de alu
nos, mas a qualidade do ensino não melhora nem pio
ra. Chamo a atenção para os dados, pois eles indicam
que o aluno médio brasileiro na 811 série não conse
gue ler nem entender um jornal escrito ou falado. Re
velam que o aluno médio da 411 série do 12 grau mal
sabe decodificar palavras e frases. O aluno típico da
81! série sabe, e mal, o mínimo que deveria saber um

aluno de 411 série, ou seja, o ensino não está piorando,
mas o paciente continua com febre de 40 graus.

Apenas para dar um exemplo, no Município de
Camaçari, na Bahia, houve um teste para funcionári
os que pretendiam uma vaga nos cursos de seleção
da Ford, mas apenas 3% dos candidatos com curso
médio completo passaram, porque simplesmente não
sabiam ler. Repito, eram alunos de ensino médio.

Continua havendo um abismo entre alunos que
freqüentam escolas públicas e privadas. A diferença
de média do desempenho dos alunos, embora não
absurda, cria um mundo de oportunidades absoluta
mente diferenciado.

Estou analisando os dados do SAEB. Nada aqui
é produto da minha experiência ou da minha imagina
ção.

A maioria dos alunos que ingressa nas universi
dades de melhor qualidade, sobretudo as públicas,
provém de escolas privadas ou de escolas públicas
seletivas. Isso não está mudando, apesar das infor
mações recebidas.

A expansão do número de vagas não está preju
dicando o ensino, mas não se está fazendo um ensino
de qualidade. O problema do fluxo escolar permane
ce igualmente grave. Mais de 30% dos alunos de ensi
no fundamental no Brasil e mais de 60% no Nordeste
e no Norte estão atrasados dois anos ou mais em sua
escolaridade.

Persistem, Deputado Cesar Bandeira, e vão de
encontro com as afirmações de V. Exa., sobretudo no
Norte, no Nordeste e AO Centro-Oeste, injustificáveis
práticas gerenciais na educação como clientelismo e
como assistencialismo.

Continua o drama de se manter professor leigo
ensinando. Em vez de se encorajar imediata substitui
ção desses professores, as políticas oficiais encora
jam sua manutenção. Os professores leigos, cujos
alunos logram os piores resultados, tiveram aumento
de cinco a dez vezes superior aos demais professo
res com o advento do Saeb, ou seja, joga-se dinheiro
bom em projetos ruins. Que empresa, eu pergunto,
manteria pilotos leigos ainda que por um dia? Que
hospital manteria métlicos leigos? Que Parlamentar
usaria os serviços de um motorista leigo? Que razão
existe, a não ser o clientelismo, para manter esses
professores lecionando? Éclaro que há de se buscar
uma saída justa para as pessoas desses professores,
mas não em prejuízo dos alunos.

Sr. Presidente, até abandonando o texto escrito,
faço uma observação para dizer a V. Exa. que muitas
e muitas vezes, nos lugares mais longínquos do meu
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Estado, era um professor leigo que, na sala de aula,
ganhando 30 reais, mantinha acesa a chama da edu
cação e satisfazia o desejo daquelas crianças de
aprenderem alguma coisa, mas não se faz educação
de qualidade com professor leigo.

Os índices de distribuição de renda, decorren
tes em grande parte dos desníveis educacionais, co
locam o Brasil nos últimos lugares do mundo, junto
com Sierra Leone e África do Sul. Ou seja, a política
de financiamento da educação no Brasil gera e conti
nua gerando um apartheid educativo e social de pro
porções iguais ao abismo gerado pelo apartheid raci
al. Alguns Estados, incluindo Maranhão, Bahia, Per
nambuco e Ceará, investem-pesadamente em ensino
superior, mesmo antes de terem equacionado os pro
blemas do ensino fundamental. Os relatórios do·
PNUD, inclusive o último que acaba de sair, continua
reiterando que o Brasil patina quando se trata de polí
ticas sociais.

Permanece a indefinição do pacto federativo na
Constituição e a confusão aumenta com a LDB de
1-996.-0s Governos Federal, Estaduais e Municipais
atuam praticamente em todos os Municípios e em to
das as escolas. O regime de colaboração nada mais é
do que o regime de confusão, superposição e briga
por espaços políticos. Perde a eficiência do sistema;
nenhuma instância assume sua responsabilidade
quando se quer discutir a qualidade do en·sino.

Srs. Deputados, existe uma forma simples e
convincente de saber se o ensino fundamental no
Brasil vai bem. Só que essa forma depende de uma
resposta honesta à seguinte pergunta: a continuarem
as atuais políticas e planos educacionais, V. Exas irão
colocar seus filhos, ou seus netos, em escolas públi
cas de ensino fundamental nas próximas décadas?
Não me refiro a escolas-modelo ou coisas do gênero,
mas estou falando da típica escola pública que temos
em nosso País. V. Exas. acham, honestamente, que, a
persistirem os níveis de qualidade atuais, seus bisne
tos vão freqüentá-Ias, como ocorre hoje nos países

_jnjju...$.trializados da OCDE? Ou continuaremos com
uma política educacional de dois tempos, uma para
as elites (que se cuidam por intermédio do ensino pri
vado e dos subsídios) e outra - que essas mesmas
elites oferecem para os pobres - que se constituem
na quase totalidade dos que freqüentam as escolas
públicas do País? A resposta honesta, pelo menos a
minha, é um solene "não".

Por que, apesar da mobilização da sociedade,
de governos e até da alegada prioridade que por al
gum tempo o Governo Federal atribui ao ensino fun-

damental, a educação - embora melhorando, repito
- continua mal, muitíssimo mal?

Permitam-me, antes de analisar os problemas
específicos, tratar de causas que me parecem gerais
e que entravam soluções mais duradouras e eficazes.

Problemas gerais.

Pacto Federativo. As responsabilidades pela
educação são, no mínimo, confusas. Conseqüente
mente é confuso o financiamento. A existência de
duas redes de ensino, a rede estadual e a municipal
em cada Município, constitui fator de irresponsabilida
de e ineficiência. Ninguém assume nada, cada um se
contenta em fazer sua parte. Há cidadãos estaduais e
municipais. O Prefeito usa ambulância para todo cida
dão, mas só cuida da escola do cidadão que freqüen
ta a escola municipal. O Governo Federal, num país
de dimensões continentais, amplia cada vez mais seu
relacionamento direto com a escola - o que é uma
forma de atuação constitucional, mas, no mínimo, dis
cutível. Os efeitos negativos dessa superposição de
atividades, sem que ninguém tenha qualquer respon
sabilidade, podem superar os efeitos positivos, ao in
viabilizar a responsabilização de Estados e Municípi
os pelas redes de ensino. Na hora de dizer que as coi
sas estão bem todos querem ser o primeiro. Na hora
de assumir as fragilidades e fracassos, ninguém apa
rece. É nisso que dá um pacto federativo mal costura
do e um regime de colaboração mal definido. E edu
cação não é a única área em que isso ocorre, mas é
pior do que as outras. Este é um assunto que deve
merecer a atenção desta Casa.

Recursos.

Todos sabemos que o Brasil gasta pouco e mal
em educação. Num primeiro momento foi justo dizer
que é preciso gastar melhor, antes de gastar mais. Aí
entra o Fundef, como um grande avanço. Mas o fato é
que o Brasil continua a gastar pouco e mal, no todo.
Os principais fatores são:

1 - a ênfase do Governo Federal em financiar o
ensino superior e a forma injusta e ineficiente como o
faz;

2 - a superposição de funções entre Governos
Estaduais e Federais no ensino básico;

3 - a ineficiência nos gastos, sobretudo devido à
falta de uma política de financiamento para a corre
ção do fluxo escolar. O Brasil tem apenas 25 milhões
de crianças de 7 a 14 anos e mais de 36 milhões de
alunos nas escolas. É um desperdício de dinheiro e
de vidas, que o Governo ainda não se decidiu a elimi
nar;
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4 - O ensino 1undamental absorve menos de
1,5% do PiEi. O inves!imento no ensino médio é inex
pressivo. Se adotássemos padrões internacionais 
como precisamos fazer, teríamos de gastar pelo me
nos 2,5% do PIB - e apenas com dois terços do alu
nado, pois temos mais de 10 milhões de alunos no en
sino fundamental que não deveriam estar lá, mas es
tão por causa de reprovação e defasagem da idade
em relação à série que estão freqüentando;

5 - Estados também continuam a gastar mal 
burocracias excessivas, regras inadequadas de carreira
de magistério, ineficiência na alocação de pessoal para
as escolas e no seu relacionamento com Municípios ge
ram excesso de oferta, desperdício com escala e gastos
inadequados com ensino superior;

6 - Prefeituras, a maioria carentes, também
gastam mal. Permanecem ainda distorções como em
preguismo e falta de critérios na contratação de pro
fessores.

Prioridades.

De todos, talvez esse seja o maior problema. A
verdade e que, apesar do discurso, o ensino funda
mentai não é prioridade. O Governo Federal, por
exemplo, não investe recursos no que afirma ser suas
prioridad~3 e. nos últimos cinco anos, diminuiu o volu
me de reCUl'30S orçamentários que investe no ensino
básico. Os dados que obtive do Tribunal de Contas
comprovam tal afirmativa. Tenho-os em meu gabinete
e os coloel) à disposição dos 81's. Deputados.

O problema número um do Brasil, repetência
escolar, recebeu do Governo Federal, em cinco anos,
o equivalente 6m recursos a dois dias de gastos com
as Univ~rskla(jes Federais, ou seja, pouco menos de
40 milhões rl6 reais. Nos Estados e Municípios, as
distorçõe~ aão menores, mas se acentuam nos Esta
dos. Ouvindo o canto da sereia entoado pelo Governo
Federal, eles também passam a investir prioritaria
mente no ensino médio, sem ter equacionado ade
quadamente o ensino fundamental.

Vivemos num país onde as pessoas mais res
ponsáveis tendem a fazer o povo - inclusive nós, po
líticos - acreditar que o problema do ensino funda
mentai foi resolvido e agora poderemos cuidar de ou
tras prioridades, como ensinos médio, infantil e profis
sionalízante. Países sérios, com problemas muito me
nores do que os do Brasil, levaram no minimo 20 a 40
allos para estabelecer um sistema de ensíno de quali
dade. No Brasil, querem passar a conversa de que já
cuidamos disso. E o coro dos que engrossam essa
mentirosa ilusão só continua a aumentar, apesar das
evidências em contrário. Não precisamos ser ingênu-

os para saber que isso não é novidade, dado os inte
resses que estão por trás dessas fábricas de ilusão.

O que fazer? Insisto, e permaneço convicto, em
que tudo o que se possa fazer deve-se concentrar no
ensino fundamental. De nada adianta abandoná-lo e
cuidar de outras coisas se os alunos de 8ª série saem
da escola sem saber ler um jornal. Será jogar dinheiro
fora. É preciso ter clareza quanto a isso e não nos dei
xarmos iludir.

Examinemos, mais uma vez, os problemas do
ensino fundamental.

Qualidade.
O maior problema do ensino fundamental é a

falta de qualidade. Esta, por sua vez, decorre da falta
de uma política integrada que assegure, ao mesmo
tempo, um conjunto de condições e recursos mínimos
para que as escolas possam funcionar adequada
mente. Tradicionalmente as soluções são segmenta
das, fragmentadas e isoladas. Ora se cuida do livro di
dático, da formação de professores, da capacitação,
dos salários, da avaliação, ou de projetos especiais.

Há poucos sistemas escolares no Brasil dota
dos dos insumos básicos, em volume e qualidade ne
cessários e suficientes para operar de forma eficiente.
A reforma de Minas Gerais foi uma das poucas que
tentou caminhar nessa direção, mas ficou restrita à
rede estadual e se encontra ameaçada de continuida
de. Uma reforma educacional inclui, no mínimo: esco
las autônomas, direção profissional, carreira de ma
gistério, insumos mínimos e avaliação externa. E isso
custa dinheiro e boa administração.

Sr. Presidente, uma outra questão fundamental
é a do magistério. Um custo/aluno de 339 reais, que é
o que paga hoje o Fundef, se esse dinheiro chegar na
escola, dá para pagar um professor, com um salário
médio de 250 reais por mês, que é 60% desse valor.
Isso significa um salário inicial de 180 reais. Quem,
nesta Casa, assegura que jamais poderemos ter um
ensino de qualidade com esse salário? E, infelizmen
te, poucos sistemas escolares fazem chegar 300 rea
is por mês às escolas. Mas admitamos, para racioci
nar, um custo/aluno de 500 reais por mês. Isso daria
para pagar um salário médio de 400 reais, o que signi
ficaria um salário inicial de aproximadamente 300 re
ais por mês.

Como esses salários se comparam com os de
outras profissões? No que se refere a professores
com cursos de magistério, esses salários são compa
tíveis com o mercado, ou seja, as escolas poderiam
contratar pessoas médias, para os cursos médios.
Mas que graduado de universidade aceita trabalhar
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por esses salários? Só os piores, os que não têm ou
tra profissão ou um pequeno grupo de abnegados.
Mas não se pode fazer política pública contando com
abnegados.

O Sr. Severino Cavalcanti - V. Exa. conce
de-me um aparte?

O SR. GASTÃO VIEIRA - Ouço o Deputado Se
verino Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcanti - O pronunciamento
de V. Exa. diz bem da sua experiência como Secretá
rio da Educação do Estado do Maranhão, preocupado
com a melhoria do ensino brasileiro. O que temos no
tado é que o ensino, de um lado, melhorou, mas, de
outro, piorou. As observações que V. Exa. faz, com
este pronunciamento tão substancioso, mostram que
é necessário que o Sr. Ministro da Educação determi
ne fiscalização mais efetiva quanto à aplicação do di
nheiro público. Essas verbas estão indo para os Muni
cípios e não estão sendo devidamente aplicada para
a melhoria do ensino público. O assunto é realmente
preocupante, Deputado Gastão Vieira. Vemos que se
investe uma fortuna e não se tem retorno, porque não
há aplicação séria, e o Ministério da Educação não
está fiscalizando à altura, para evitar os desmandos
existentes por todo o Brasil. Portanto, vejo com muita
felicidade a preocupação de V. Exa. Desci da Presi
dência exatamente para solidarizar-me com V. Exa. e
dizer que seu pronunciamento marca o início de uma
nova época para o ensino brasileiro, porque V. Exa.
está tendo a coragem de mostrar ao Sr. Ministro da
Educação que existem alguns senões que precisam
ser definitivamente enfrentados, para que não se per
cam as esperanças da juventude, que quer estudar,
mas não tem professor à altura. Parabéns a V. Exa.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Eu é que agradeço a
V. Exa. o aparte, Deputado Severino Cavalcanti.

Ouço, com prazer, o ilustre Deputado Remi Trinta.

O Sr. Remi Trinta - Deputado Gastão, serei bre
ve no meu aparte, para não privar a Casa do brilhante
discurso que faz V. Exa. No entanto, ainda que rapida
mente, quero participar deste momento, que conside
ro muito importante para a cultura no Brasil. V. Exa.
sabe muito bem, como todos nós, que sem recursos
humanos nenhum país prospera. Portanto, a preocu
pação de V. Exa. é pertinente, embora tenhamos de
reconhecer que, se o Brasil avançou em algum as
pecto, com certeza foi porque este Governo privilegi
ou de alguma forma a educação. Por isso, temos de
reconhecer o esforço do Ministro. Parabenizo V. Exa.
por trazer a esta Casa algumas preocupações em re
lação a determinados segmentos que poderiam estar

sendo melhor atendidos, objetivo que deve ser perse
guido com pertinácia e melhor fiscalização, para que
realmente tenhamos no País recursos humanos ca
pazes de nos levar ao patamar de progresso e pros
peridade que todos desejamos. Parabéns pelo seu
pronunciamento.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Deputado Remi Trin
ta, agradeço a V. Exa. o aparte. Iniciei meu discurso
elencando dezoito ações do Governo Federal que fi
zeram com que o ensino público brasileiro melhoras
se bastante. O que estamos discutindo é o fato de que
estamos perdendo a guerra dentro da sala de aula,
porque infelizmente essas ações todas não se con
substanciaram em melhor qualidade do ensino.

Retomo meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Mesmo conhecendo essas realidades, o que es

tamos fazendo, nós, legisladores, e o Poder Executi
vo? Estamos ampliando o nível de exigência para os
professores, exigindo que todos tenham curso superi
or. O que isso vai significar? Vai significar uma só coi
sa: ao invés de contratar pessoas razoáveis, com ní
vel médio, os sistemas de ensino terão de contratar
os piores egressos dos piores cursos superiores.

Gostaria que alguém, nesta Casa, ou qualquer
especialista em economia, salários ou educação me
dissesse se com essas leis que nós aprovamos e es
sas políticas que o Governo Federal estimula vamos
melhorar ou piorar a educação. Sem professores qua
lificados é quimera pensar em melhoria de qualidade
do ensino. Mas sem salários adequados, isso nunca
vai ocorrer.

A realidade é ainda pior: o Fundef, ao invés de
contribuir para melhorar os salários do pessoal quali
ficado, acabou servindo para aumentar o salário dos
não-qualificados. Ou seja: tornou-se uma política de
distribuição de renda, não uma política educacional.

Para concluir o raciocínio, gastamos pouco e
gastamos mal. Mas gastando como gastamos, e se
guindo as atuais politicas, jamais teremos um ensino
de qualidade.

Examinemos agora o segundo problema, e o
maior deles: o fluxo escolar.

Fluxo escolar.
A regularização do fluxo escolar é condição pre

liminar para qualquer estratégia de melhoria da quali
dade do ensino. Atualmente o País conta com 36,5
milhões de alunos nas escolas de ensino fundamen
tai, mas existem apenas 26,5 milhões de brasileiros
com idades entre 7 e 14 anos. Desses, cerca de 3 mi
lhões estão em escolas privadas. Há uma inflação de
alunos e mais de 10 milhões de vagas sobrando. Ao
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invés de insistir na correção dessa distorção, o que
poderia ser feito com pouco mais de 2 bilhões de rea
is, ao longo de três a quatro anos, o MEC incentiva 
e os Estados ecoam - a construção de escolas para
abrir novas vagas e expandir o ensino médio. Como
se tivéssemos sequer arranhado a solução dos pro
blemas do ensino fundamental.

Será que o Brasil tem jeito? Por que nos recusa
mos a enxergar nossas realidades, e nos deleitamos
em dar vazão aos nossos sonhos?

O Fundef aponta o caminho da solução, mas,
depois de alguns anos de experiência, precisa ser re
ajustado. Alguns ajustes, creio eu, poderiam criar as
condições básicas para que a educação entre nos ei
xos.

Apresentei a esta Casa - e reitero a importân
cia - projeto para atualizar a política do Fundef na
seguinte direção:

1Q -limitar os recursos do Fundef a alunos de 7
a 14 anos. Isso significa chamar a atenção do País
para o fato de que o ensino fundamental deve funcio
nar. Também significa que os recursos do Fundef 
hoje cerca de 14 milhões de reais - seriam divididos
entre pouco mais de 22 milhões de alunos, o que da
ria um custo médio por aluno superior a 500 reais.
Não seria uma solução, mas um grande avanço quali
tativo. Os Municípios passariam a receber recursos
de acordo com os dados demográficos, dispensan
do-se toda burocracia e complicação hoje existentes,
que não evitam os desvios do Fundef.

Segundo: estabelecer, durante prazo determi
nado, um programa sério, robusto, de incentivo à im
plementação de políticas de correção do fluxo esco
lar. Durante três a cinco anos, esta política poderia in
cluir recursos do Fundef e recursos adicionais. Depo
is disso, o Fundef seria exclusivamente para os alu
nos da faixa etária adequada.

Sr. Presidente, os problemas da educação no
Brasil são graves e profundos. Querer resolver tudo
ao mesmo tempo é impossível. Dizer que tudo é prio
ritário ou que não se pode esquecer os outros proble
mas é não se querer ater às questões fundamentais.
Tapar o sol com a peneira e pensar ou apregoar que
já resolvemos os problemas do ensino fundamental é
iludir a si mesmo. O Fundef foi o grande avanço do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Ele é e pode
ser, se aprimorado, o instrumento para iniciar a verda
deira reforma da qualidade do ensino fundamental,
que, infelizmente, ainda não começou. E que, quando
começar, precisa durar muito tempo. É difícil, é demo
rado, mas não há outra solução. Ou teremos a paciên-

cia e a vontade política de nos atermos a uma priori
dade ou continuaremos a diluir os recursos e favore
cer os mesmo de sempre.

Sr. Presidente, espero ter contribuído para este
debate, que objetiva, acima de tudo, melhorar a edu
cação pública brasileira.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Gastão Viei
ra, o Sr. Severino Cavalcanti, 2 9 Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da Presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Nelo Rodolfo, §
2 9 do al1. 18 do Regimento Interno.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, srªs e Srs. Deputados, registro para conheci
mento de V. Exªs que na última quarta-feira, dia 5, es
tive, em audiência com o Ministro da Saúde, Sr. José
Serra, tratando, junto com representantes dos propri
etários de farmácias e drogarias de pequeno porte
dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Distrito Federal, da responsabilidade técnica nesses
estabelecimentos.

A legislação, formulada em 1973, exige que um
farmacêutico de nível superior permaneça nesses es
tabelecimentos durante todo o período de atendimen
to ao público, agindo como responsável técnico. Não
fará atendimento aos clientes nem qualquer outra ati
vidade senão o ato burocrático de controlar os esto
ques e a retenção de receitas.

A situação agravou-se no último semestre,
quando farmácias e drogarias de pequeno porte pas
saram a ser autuadas sistematicamente por, apesar
de terem um farmacêutico responsável, não estar
esse profissional presente na farmácia durante o pe
ríodo integral de atendimento ao público, fato proibido
principalmente pelo alto custo do profissional e, não
fosse isso, pela inexistência de profissionais no mer
cado.

Por esse motivo e por acreditar que a legislação
está distante da realidade brasileira, apresentamos
ao Ministro uma série de razões que justificam a bus
ca de uma alternativa que não a aplicação pura e sim
ples de uma lei cega, que impõe impraticável, onero
sa e desnecessária exigência aos estabelecimentos
de dispensação de remédios. Impraticável porque fal
tam profissionais no mercado - é menor o número de
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farmacêuticos do que o de estabelecimentos comer
ciais de venda de medicamentos, se levado em conta
apenas um turno de funcionamento desses locais_,
porque os profissionais são legalmente proibidos de
serem os responsáveis por mais de um estabeleci
mento comercial e porque os profissionais farmacêu
ticos, a grande maioria concentrados nas grandes ci
dades, negam-se a deslocar-se para trabalhar em re
giões interiorar{as; onerosa porque o faturamento
mensal das pequenas e microfarmácias e drogarias
não comporta o salário de tal profissional (a contrata
ção desse profissional só seria viável em estabeleci
mentos com faturamento mensal superior a R$40 mil;
enquanto isso, os estabelecimentos comerciais de
dispensação de medicamentos dos quais falo, situa
dos em cidades de 3 mil, 4 mil, 5 mil ou até mais habi
tantes, não têm faturamento mensal superior a 25 mil
reais. A grande maioria não ultrapassa os 10 mil men
sais de faturamento); por fim, desnecessária, sim,
porque estamos falando de estabelecimentos que
apenas cumprem o receituário médico efetuando a
venda de medicamentos. Não há qualquer manipula
ção de químicos ou de medicamentos nesses locais.

Essas razões, Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, foram apresentadas ao Sr. Ministro da Saúde
para justificar a aflição desses pequenos comercian
tes farmacêuticos que, a despeito das dificuldades
enfrentadas no interior do Brasil - desconhecidas
pela maioria dos burocratas palacianos de plantão de
ontem e de hoje _, permitem à grande maioria da po
pulação brasileira o acesso aos medicamentos e, via
de regra, mantêm-se empenhados na busca pela
qualidade do atendimento e do tratamento à saúde da
população brasileira.

Repito aqui, Sr. Presidente, as indagações que
fiz aos técnicos do Ministério da Saúde e ao Sr. Minis
tro: de onde surgirão profissionais em número sufici
ente para atender à imposição da lei?

Como ficará o atendimento às populações dos
mais longínquos rincões deste País, onde um bote
quim vende alguns poucos comprimidos e xaropes
receitados pelo único médico que aparece por lá uma
ou duas vezes por semana, se essa única drogaria for
fechada?

Como serão atendidas as populações onde hoje
o rendimento mensal do proprietário não chega a
50% do que pedem os profissionais farmacêuticos?

Reconhecemos, sim, a árdua atividade que tem
desempenhado o Ministério da Saúde para fazer va
ler o respeito ao. atendimento da saúde da população
brasileira pelos profissionais e prestadores de serviço

do setor. Alertamos apenas (e friso que o Sr. Ministro
se mostrou receptivo à sugestão) para o fato de que é
preciso criar, por um período preestabelecido de tem
po, uma alternativa viável e executável para preen
cher o que é hoje considerado lacuna e que, apesar
da exigência legal e das multas impostas, assim con
tinuará sendo, mesmo que todos os proprietários de
farmácias do País resolvam, de modo inquestionável,
acatar tal lei. Apresentamos, como alternativa, a su
gestão de que seja permitida a contratação de estu
dantes de farmácia para essa atividade, a partir do
quarto semestre do curso, sobre o que apresentare
mos ao Sr. Ministro, em breve, estudo detalhado.

Ressalvo ainda que, a serem seguidas tais exi
gências, ora viáveis somente para as grandes redes
de farmácias, estaremos criando contingentes imen
suráveis de desempregados e de populações desas
sistidas.

Remeterei, Sr. Presidente, à Presidência desta
Casa e também à Presidência do Senado documen
tos elaborados pelas entidades representativas dos
pequenos e microproprietários de farmácias e droga
rias, de forma que fiquemos a par de tal situação e,
em consonância, possamos trabalhar pela solução
desse problema.

A SRA. NAIR XAVIER LOSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. E~
a palavra.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB 
GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
apenas para trazer uma denúncia da Associação dos
Distribuidores de Leite de São Paulo sobre a propa
ganda enganosa feita pelas indústrias a respeito do
leite Longa Vida.

O mercado de leite e derivados precisa ser con
trolado pelo Governo, que deve traçar uma estratégia
clara de defesa dos produtores nacionais e de prote
ção à saúde dos cidadãos. A ação de grandes grupos
nesse mercado aponta uma situação de forte concen
tração empresarial, que poderá prejudicar milhares
de fornecedores em todo o País. O mais grave é que a
denominação de mercados tem sido feita sem qual
quer preocupação com os consumidores, como é o
caso, já amplamente denunciado, do leite tipo longa
vida.

A Associação dos Distribuidores de Leite de
São Paulo tem a,lertado o Presidente da República e o
Ministério da Saúde sobre a propaganda enganosa
feita pelas indústrias. A própria Agência Nacional de
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Vigilância Sanitária reconheceu os riscos para a saú
de' pública com o consumo do leite longa vida das
marcas Ômega Plus, da Nestlé, e Ômega 3 e Primei
ro Crescimento, da Parmalat.

O Ministério da Saúde determinou que a propa
ganda enganosa fosse proibida, reconhecendo que
não havia garantia de que os produtos reduzissem o
colesterol, nem de que melhorassem o desenvolvi
mento das crianças. Ficou claro que não há certeza
científica de que os ácidos graxos poliinsaturados adi
cionados aos produtos tenham realmente efeitos be
néficos sobre a saúde. Isso porque o leite tipo longa
vida não é leite. Explico melhor: em seu processo de
produção, é aquecido à alta temperatura de 153ºC
por oito ou mais segundos, e nessa oportunidade per
de todos os lactobacilos e bífido-bactérias, núcleo es
sencial do leite, elementos que regulam o trânsito in
testinal, evitam o câncer do colo do intestino e são in
dispensáveis à primeira infância, razão de chamar
mos as crianças de lactentes. Esse tipo de leite não
tem longa vida. É o processo de esterilização por ul
tra-alta temperatura que o torna estéril, sem vida. Tra
ta-se de um produto morto, cujo cadáver vem acondi
cionado em riquíssima embalagem, formada por seis
camadas de papelão laminado, alumínio e polietileno.

Há no processo de fabricação desse produto
sensíveis perdas de vitaminas B6 e B12, de ácido as
córbico, de ácido fólico, quando comparado com o lei
te in natura pasteurizado. Vale lembrar que essas
perdas são mais significativas quanto maior for o pe
ríodo de armazenamento.

O assunto, Sr. Presidente, já foi abordado nesta
Câmara dos Deputados pelo ex-Deputado Ivandro
Cunha Lima. Com o objetivo de defender a saúde pú
blica e os consumidores dessa fraude, o nobre Depu
tado apresentou o Projeto de Lei nº 1.391, de 1995,
que estabelecia "normas para proteção à saúde e se
gurança dos consumidores do leite longa vida", Que
ria o ex-Deputado Ivandro Cunha Lima devolver ao
consumidor o comando de sua própria escolha, li
vrando-o da propaganda enganosa. Mas isso não foi
possível porque o lobby das multinacionais foi mais
forte. O projeto não chegou sequer a ser votado na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias e Seguridade Social e Família. Acabou
sendo arquivado.

Quero informar, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, que desarquivarei esse projeto. Além da pro
paganda enganosa sobre o leite longa vida, a reapre
sentação do projeto justifica-se por outro motivo: são
inexplicáveis os aumentos do leite em pó importado

como soro de leite, a preços subsidiados, que se
presta fraudulentamente à fabricação do leite longa
vida, como, em estranho silêncio, já por algumas ve
zes foi constatado.

Além disso, as multinacionais estão destruindo
os produtores nacionais de leite, impondo preços e
condições de comercialização inaceitáveis. Basta di
zer que os laticínios não determinam previamente os
preços a serem pagos aos produtores, que só sabem
o valor de suas receitas no dia do recebimento. Se
esse desrespeito continuar, se essa ditadura das mul
tinacionais não for barrada, teremos uma completa
desestruturação do setor, com total predomínio dos
grandes produtores. Diante do exposto, solicitamos
providências imediatas por parte do Governo no sen
tido de bloquear totalmente a propaganda enganosa
que envolve a venda de leite longa vida. Os consumi
dores devem ser imediatamente alertados para os ris
cos que correm ao substituírem o leite pasteurizado
por outros, guardados nas prateleiras.

Em relação aos produtores nacionais de leite, o
Governo está devendo uma política ativa que crie
condições para a modernização exigida pelo merca
do internacional e que também evite a concorrência
desleal dos preços baixos criados artificialmente pelo
dumping amplamente praticado pelos países ricos.

A pecuária leiteira nacional é um setor muito im
portante, do qual dependem os empregos e a renda
de milhões de brasileiros. O Governo precisa agir
pensando no futuro desta Nação.

Ao reapresentar o projeto, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Parlamentares, voltare; ao assunto, que é da mai
or importância, principalmente quando comemora
mos, na semana passada, o Dia Nacional da Saúde, e
o Brasil precisa atentar para isso.

Muito obrigada.
O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrlIs e
Srs. Deputados, atualmente, no Brasil quase quinhen
tão, cujo aniversário hemimilenar será comemorado
com muitas festas e manifestações de defesa apaixo
nada da paz entre as nações, intensifica-se, parado
xalmente, a chamada "guerra fiscal".

Governos estaduais e municipais empe
nham-se, cada vez mais, em adotar, uns contra os ou
tros, incentivos e estímulos de natureza fiscal- redu
ção de impostos, contribuições sociais e taxas de
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qualquer natureza - no sentido de atrair para as suas
áreas administràtivas empreendimentos industriais,
comerciais e de serviços que possam trazer contribui;
ção ao fomento da economia e da riqueza locais. E
uma verdadeira guerra de natureza fiscal, na qual os
estados e municípios disputam entre si até o privilégio
de deslocarem para os seus respectivos territórios
empresas rentáveis já implantadas alhures, graças à
dispensa maior tias contribuições ao Erário às quais
estão obrigadas por lei.

Um exemplo recente e muito sugestivo dessa
guerra fiscal foi o episódio da luta em que se empe
nharam a Bahia e São Paulo, com a vitória da primei
ra, que conseguiu atrair para suas plagas uma fábrica
de automóveis da Ford, a cujos empresários garantiu
maiores incentivos do que São Paulo, representados
pela redução ou dispensa de impostos e taxas a que
estaria sujeita a empresa, em condições normais,
como contribuição legal aos cofres estaduais.

Se a Bahia lucrou com essa vitória, em contra
partida São Paulo perdeu, visto que o deslocamento
da Ford para o Estado nordestino representou para
os paulistas perda de empregos, redução da produ
ção local de veículos e prejuízo aos cofres públicos.

Portanto, essa guerra fiscal não traz quaisquer
benefícios ao Brasil como um todo, pois as vantagens

_~Icançadas-pelos Estados vencedores da guerra são
anuladas pelos prejuízos que incidem sobre os perde
dores.

Em decorrência, o que se faz necessário é que a
União, o Governo Federal desincentive essa guerra
fiscal, tornando-a totalmente dispensável, a partir da
elaboração e da implementação de um plano estraté
gico de desenvolvimento básico para todo o País, que
tenha, como objetivo fundamental, a superação defi
nitiva das desigualdades regionais e intra-regionais,
de tal forma que o Brasil faça jus ao título de Repúbli
ca Federativa.

Espera-se que, para tanto, venha logo a concor
rer, substancialmente, o Plano Plurianual de Investi
mentos (PPAX), que está ainda por ser aprovado pelo
Congresso Nacional. Esse Plano, juntamente com a
adoção da reforma tributária, que prevê a coleta de
impostos sobre a circulação de mercadorias somente
no local onde os produtos sejam adquiridos para uso
ou consumo, constituirá certamente instrumento fun
damentai para varrer de vez a guerra fiscal.

D FINDR (Fundo de Desenvolvimento do Nor
deste), que é formado por renúncia fiscal da União, foi
o carro-chefe por meio do qual a Sudene, desde os
seus primórdios, financiou a implantação de mais de

3.000 empreendimentos em todos os setores da eco
nomia (indústria, agricultura, pecuária, hotelaria etc.),
na Região nordestina.

Hoje, sabe-se que, desses recursos, mais de
500 milhões de reais foram desviados, segundo audi
toria do Governo realizada em 1995. Na verdade, boa
parte dos projetos aprovados pelo Finor transforma
ram-se em portentosos monumentos à corrupção,
pois nada mais eram que grosseira picaretagem, sen
do o dinheiro desviado descaradamente para outras
paragens e investido em objetivos totalmente desco
nectados das propostas originais.

Por outro lado, algumas das poucas plantas, no
tadamente as de natureza industrial, que deram cer
to, que prosperaram, invariavelmente produziram
para o consumo no Sul e no Sudeste do País, em ra
zão da evidente falta de poder aquisitivo das popula
ções nordestinas locais.

Assim, os poucos resultados oriundos de tais in
vestimentos "subsidiados" cingiram-se, praticamente,
aos empregos diretos por eles então viabilizados.
Agravando mais o quadro, não raramente, quando
termina o prazo de concessão dos tais incentivos, as
indústrias beneficiadas afastam-se, batem asas para
outras plagas, onde, de igual modo, o mesmo chama
riz é-lhes acenado.

No nosso entender, é preciso desenvolver com
prioridade os potenciais autóctones, em todos os
campos da economia, e, a partir daí, as indústrias, os
"investimentos externos", enfim, virão de modo es
pontâneo. No Nordeste, já temos excelentes exem
plos desse tipo adequado de atuação, tais como os
projetos de fruticultura irrigada, inclusive da uva, de
que são modelos os de Petrolina e de outros Municípi
os são-franciscanos, que já avançaram até a produ
ção industrial de vinhos de boa qualidade, por empre
sas habilitadas.

Ali também multiplicam-se os empreendimentos
agrícolas dedicados à apicultura e à cajucultura, ad
ministrados por várias cooperativas sediadas em nu
merosos Municípios do Piauí, cuja crescente produ
ção já favoreceu o surgimento local de empresas que
se dedicam à industrialização e à exportação do mel
e da castanha, levando à geração de numerosos em
pregos diretos e indiretos.

Isso, sim, é desenvolvimento sustentado.

O SR. ALBÉRICO FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. Ex'!
a palavra.
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o SR. ALBÉRICO FILHO (Bloco/PMDB - MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento um projeto de lei que tem como objetivo al
terar o art. 214 do Código Penal, que dispõe sobre o
crime de atentado violento ao pudor, que inclui uma
gama muito grande de condutas, inclusive a passada
de mãos. No entanto, essa última conduta, pela reda
ção atual do art. 214 do Código Penal, será punida
com a mesma pena do crime de estupro, art. 213 do
Código Penal, com reclusão de 6 a 10 anos, sendo tal
pena maior que a prevista para a prática de tortura de
finida no art. 1º da Lei nº 9.455, de 7 abril de 1997, que
é de reclusão de 2 a 8 anos.

Cremos que, embora todos os atos de atentado
violento ao pudor sejam execráveis, o juiz deve ter
bastante liberdade de adequar a conduta delituosa a
uma quantidade de pena que não fuja da maior ou
menor gravidade do comportamento punido. Conve
nhamos que a imposição de pena de reclusão de 6 a
10 anos tolhe a liberdade do juiz nos casos de crime
de atentado violento ao pudor. Por isso estamos apre
sentando o presente projeto de lei, que visa aperfei
çoar o art. 214 do Código Penal.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. Exi
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, nestas duas últimas semanas, nós
do Partido dos Trabalhadores temos cobrado vee
mentemente nesta Casa a votação da medida provi
sória que versa sobre o salário mínimo.

Não é possível que o Governo tente a todo cus
to, como está marcada para a noite de amanhã, a vo
tação do Orçamento sem decidir preliminarmente
qual o valor do salário mínimo. Se é esse valor que o
Governo anunciou, os vergonhosos 151 reais, que ele
tenha a coragem de pôr essa matéria em votação.

Sr. Presidente, não podemos mais ficar aqui tra
tando essa matéria com a sucessiva reedição de me
didas provisórias. Está na hora de debatermos esse
assunto no plenário do Congresso Nacional, de efeti
vamente analisarmos essa questão, de Deputados e
Senadores, de forma democrática, livre, soberana e
decisiva, tomarem uma decisão acerca dessa ques
tão. Até porque, Sr. Presidente, a Comissão que foi
instalada com o objetivo de emitir parecer sobre esse
assunto acabou sendo esvaziada. Foi atropelada pela
medida provisória e por um conjunto de ações do Po
der Executivo, que buscou, a todo momento, fixar um

valor sem permitir a influência da sociedade ou dos
debates travados nesta Casa, e sem admitir a adoção
de um valor real para o salário mínimo que não os 151
reais que propôs.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, estamos
cientes de que não são os 177 ou 180 reais que pro
pomos o valor ideal. Sabemos que para uma família
sobreviver com um salário mínimo é preciso um valor
muito superior. Mais ainda para ter os mesmos pa
drões de vida de parcela minoritária da nossa socie
dade, que pode matricular os filhos na escola particu
lar, fornecer-lhes condições de lazer, de moradia e de
se alimentar bem, não tendo que, para fazer uma refe
ição, comprar um pão francês como seu único e ex
clusivo alimento diário.

No passado, admitiu o próprio Sr. Fernando
Henrique, além do pão francês, quem ganha salário
mínimo podia comprar frango e iogurte. Apesar disso,
diversas padarias fecharam com a experiência do
real. Não só deixaram de produzir pão como coloca
ram na rua diversos trabalhadores que até hoje se
quer têm local de trabalho que lhes possibilite adquirir
o pão de cada dia.

Sr. Presidente, o cenário atual impõe uma defini
ção desta Casa. Não é mais possível que Deputados
e Senadores consigam esconder para a maioria da
sociedade seu posicionamento em relação a esse de
bate, nem é possível transferi-lo, talvez - quem sabe?
- para um momento como a Semana Santa, para de
pois, de forma farisaica, alguns discutirem se é possí
vel comer peixe na Semana Santa ou não comer car
ne, como se quem não tem o que comer neste mo
mento possa escolher entre peixe e carne. Há nisso
um elevado grau de cinismo.

Sr. Presidente, queremos que esta Casa faça o
debate. Querem votar o Orçamento e alegam a todo
momento que diversas atividades estão paradas, que
os Ministros estão viajando com o dinheiro dos seus
bolsos. Talvez seja até importante que esta Casa nem
aprove o Orçamento, porque desse modo talvez aca
bem as farras. Muitos desistiriam de ir a Fernando de
Noronha porque teriam que bancar a viagem do pró
prio bolso, não mais usando avião da Força Aérea
Brasileira.

Não é possível fazer pressão sobre o Congres
so Nacional dessa forma, dizendo que os Ministérios
estão parados por conta da votação do Orçamento. É
bom lembrar que o Orçamento não foi votado ainda
porque foi aprovada na Casa, arrastando-se, a Des
vinculação de Receitas da União, que era a verdadei
ra reforma tributária que o Governo queria. Esse, sim,
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foi O impedimento para que o Orçamento fosse apre
ciado.

Apreciar o salário mínimo é urgente. Votá-lo é
condição sine qua non, sim, para fazermos o debate
sobre o Orçamento, depois de esta Casa determinar
qual é o valor efetivo que os trabalhadores devem ga
nhar neste País. Por isso quero fazer esse chama
mento a Deputados e Senadores: vamos fazer essa
apreciação amanhã à noite, e é fundamental que a
pauta da sessão do Congresso Nacional tenha como
prioridade a votação do salário mínimo.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o direito de greve é justo e legítimo na
construção dos direitos democráticos.

Participei da Assembléia Nacional Constituinte
que varreu o entulho autoritário, o resquício das leis
autoritárias que existiram no Brasil. Conseguimos in
serir na Carta Magna o direito de greve, tanto para os
servidores públicos como para os trabalhadores
como um todo. Esse direito de greve é exercido quan
do a reivindicação é justa.

Temos em Belo Horizonte hoje uma greve dos
professores que é rigorosamente justa e ordeira, por
que pressiona os administradores públicos da Capi
tal, ao mesmo tempo que preserva o patrimônio e a
unidade da categoria, já que as decisões são toma
das em assembléias.

Falo sobre isso com dor e constrangimento. Fui
colega nesta Casa do então Deputado Constituinte
Célio de Castro, o atual Prefeito, que lamentavelmen
te está tomando uma atitude que nos deixa a todos in
dignados. O Prefeito abriu um processo contra os pro
fessores grevistas, chamando-os à Corregedoria, ta
xando a greve de ilegítima, e de abusivo o exercício
desse direito.

Sr. Presidente, até este fim de semana eu, além
de solidário aos professores em suas reivindicações,
era solidário também à administração da cidade. Sei
das dificuldades e das conseqüências que o modelo
neoliberal trouxe para Belo Horizonte, porque o arro
cho praticado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso
teve um efeito dramático sobre as finanças da nossa
Capital; mas a atitude da Prefeitura, antidemocrática
e ameaçadora, faz-nos escolher entre um lado ou ou
tro. Nessa questão, não há dúvidas de que estamos

do lado dos grevistas, do movimento, do que é justo e
do que construiu a nossa História.

Sr. Presidente, quero marcar minha posição,
que é a posição de outros Deputados também. Enca
minho requerimento à Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto para tentar mediar esse processo - me
diar não no sentido de adotar uma posição neutra no
que se refere a essa atitude autoritária e ameaçadora,
mas no de procurar uma solução para aquilo que inte
ressa, que é a reivindicação dos trabalhadores. Já
conversei sobre isso com o Deputado Gilmar Macha
do. Tenho certeza de que outros farão o mesmo. A
Assembléia de Minas Gerais está também tendo uma
atitude formal nesse sentido.

O direito de greve é sagrado. Que não venha
uma administração popular, em nome do exercício da
contestação de um modelo neoliberal que vem do Go
verno Federal, fazer da história das pessoas que es
tão à frente da Prefeitura de Belo Horizonte uma pági
na virada. Pelo contrário, vamos resgatar isso, na prá
tica, ajudando a encontrar um final adequado, justo e
respeitoso para os professores e para esse movimen
to que é tão legítimo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - O requeri

mento de V. EXª será encaminhado, nobre Deputado.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. EXª

a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, o Congresso Nacional, a Câmara
dos Deputados especificamente, instalou uma Co
missão Parlamentar de Inquérito para investigar a si
tuação dos medicamentos.

No final de semana tomamos conhecimento de
uma reportagem de várias páginas que aborda ques
tão específica sobre medicamentos no País, acentu
ando que diversas farmácias e diversos setores da
área de saúde manipulam remédios de forma inade
quada, desrespeitando a lei e fazendo com que pes
soas crédulas e que podem ter benefícios com esses
remédios sejam atingidas e tenham a sua saúde pio
rada. Digo isso por conta das denúncias do jornal O
Globo, que fez uma reportagem investigativa sobre
as prescrições e manipulações de remédios para
emagrecer no País.

Ora, dizem que Cleópatra, que enfeitiçou dois
generais romanos, tinha lá seus noventa quilos. E
mesmo no início desse século o padrão de beleza era
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.' .juele em que as pessoas tinham lá suas gorduri
n'las. O novo conceito de beleza faz com que as pes
~~_v, na pr" Jura incessante de um corpo com o me
nos de gordura possível, caiam nas mãos de charla
tães e de farmacêuticos que manipulam remédios.

O que acontece no País? Inúmeros farmacêuti
cos e médicos prescrevem drogas associando vários
tipos de medicamentos como hormônios tiroidianos,
diuréticos, laxantes e tranqüilizantes, de forma a pro
vocar várias doenças nas pessoas, doenças que fa
zem emagrecer. Quando uma pessoa tem excesso de
hormônio tiroidiano no corpo, ela emagrece porque
seu organismo passa a funcionar num metabolismo
muito mais alto, como se fosse um motor acelerado.

Nesses remédios, muitas vezes considerados
naturais, algas, a quantidade de hormônio tiroidiano é
dez vezes superior à necessária para o organismo
funcionar. E isto acontece contrapondo-se a dispositi
vos legais. Temos portarias do Ministério da Saúde e
resoluções do Conselho Federal de Medicina que
proíbem isso.

Entretanto, em nosso País há uma tendência de
não se seguir as normas legais, principalmente quan
do se trata de portarias ou resoluções feitas dentro de
quatro paredes. É como acontece com as medidas
provisórias, que são feitas entre quatro paredes nos
Ministérios ou no gabinete da Presidência da Repúbli
ca, e o povo não toma conhecimento, o povo não aju
da a elaborar os dispositivos legais.

Por isso estamos apresentando um projeto de
lei nesta Casa que visa a nos equiparar a alguns paí
ses onde é vedada, por lei, a manipulação, a associa
ção de medicamentos para emagrecer.

A associação de hormônios de tireóide, laxan
tes, diuréticos, tranqüilizantes e vasoconstritores pro
vocam doenças nas pessoas, que emagrecem em
função disso. Há muitos casos de mortes neste País
em função do uso inadequado de remédios. Por isso,
estamos apresentando um projeto de lei, com o apoio
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e da Asso
ciação Brasileira de Obesidade, com a finalidade de
proibir, por meio de lei aprovada por esta Casa, a ma
nipulação dessas drogas no País.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nela Rodolfo) - Tem V. Ex'!

a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs.
Deputados, volto a esta tribuna para registrar os abu-

sos que vêm sendo cometidos pela Companhia Ace
sita de Aços Especiais em Timóteo, Minas Gerais,
contra os direitos dos trabalhadores.

(nescrupulosamente, após ser privatizada, essa
empresa vem descumprindo o art. 79 da Constituição
Federal quando elimina, de forma arbitrária e unilate
ral, o turno de revezamento de seis horas, ampliando
de seis para oito horas a jornada de trabalho noturna.
Várias denúncias junto ao Ministério Público e ao Mi
nistro do Trabalho já foram realizadas, mas, por en
quanto, não lograram qualquer efeito.

A Companhia Acesita, comprada pelo grupo
francês Usinor, vem, pelas suas ilegalidades, seu
desrespeito à população de Timóteo, provar mais
uma vez o trágico engodo que é o processo de privati
zação das estatais brasileiras.

O Governo, com sua massacrante campanha na
mídia, vendeu a imagem de que essas empresas
eram deficitárias, proporcionavam rombos ao Tesou
ro, eram cabides de empregos, não davam lucro etc.
Escondeu a verdade do povo brasileiro de forma des
denhada e cínica. A obsessão era privatizar, ou me
lhor, doar todo esse patrimônio ao capital especulati
vo internacional para atender aos interesses do FMI.
Conseguiu quebrar as resistências da população com
a mídia sofisticada. Mentiu, pois, se existiu roubo em
algumas empresas, ou déficit em outras, isso nunca
foi regra geral. Quando ocorreu, foi por exclusiva res
ponsabilidade do desvio politiqueiro e corrupto oficial.

Agora que tudo do mais importante patrimônio
público nacional foi entregue a preços vis e moedas
podres à ganância da agiotagem e dos investidores
estrangeiros atentos aos lucros fáceis e fartos, na ma
ioria dos casos os resultados são desoladores. Se·
não, vejamos a realidade da população de Timóteo.

A Acesita demitiu, nos últimos anos, após priva
tizada, cerca de 4 mil trabalhadores dos 7 mil existen
tes; centenas desses trabalhadores foram e ainda ou
tros continuam sendo demitidos, mesmo doentes,
conforme denúncias comprovadas' do sindicato da
categoria - METASITA. O impacto dessas demissões
na vida da população de Timóteo é desalentador e
perverso, pois cada emprego direto na ACE81TA gera
três outros nas áreas de serviço e comércio. No último
mês, a empresa anunciou mais 350 demissões imedi
atas e mais 300 até o fim do ano.

Qual é a justificativa da empresa para tanto? O
único argumento é a competição e a modernidade.

Os dirigentes franceses, com sua arrogância co
lonialista em pleno terceiro milênio, sequer aceitam
dar explicações às esferas competentes constituídas
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em defesa do povo. No último dia 10 de abril, três im
portantes Comissões da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - as Comissões de Saúde,
do Trabalho e dos Direitos Humanos _, os Sindicatos
dos Metalúrgicos de Timóteo e Coronel Fabriciano,
com a presença do nosso mandato, realizaram au
diências públicas na cidade de Timóteo a fim de que a
Acesita explicasse sua política nefasta, responsável
por tantos danos aos direitos humanos, à saúde dos
trabalhadores, assim como seus crimes contra a or
ganização do trabalho. A empresa não apresentou
sequer um representante na audiência, faltando com
o respeito às instituições e à população de todo o
Vale do Aço.

Quero afirmar, Sr. Presidente, que tamanhos
abusos e ilegalidades não podem ficar impunes. Esta
mos solicitando mais uma vez providências ao Sr. Mi
nistro Francisco Dornelles, com quem já tratamos do
assunto em audiência por duas vezes. Representa
ções junto ao Ministério Público em Minas Gerais fo
ram encaminhadas, lamentavelmente até hoje sem
efeito. Resta-nos, pois, a luta do sindicato e da comu
nidade de Timóteo, com a solidariedade de toda a po
pulação do Vale do Aço. Afinal, esse povo operário
vem resistindo há muitos anos, convencido de que os
resultados contra toda essa farsa neoliberal, produzi
da por Fernando Henrique Cardoso e seus aliados,
chegará ao fim pelo voto democrático, nas próximas
eleições municipais e presidencial, elegendo-se um
Governo que possa restituir a dignidade aos brasilei
ros.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. ANDRÉ BENASSI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. exa.
a palavra.

O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB-SP. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, a utilização de defensi
vos agrícolas exerce importância fundamental para a
melhora da produtividade da agricultura brasileira,
uma necessidade inerente ao avanço tecnológico na
lavoura e à crescente competitividade do setor em
todo o mercado'internacional.

De fato, o Brasil, não obstante deter condição in
vejável para ser um dos principais produtores agríco
las do mundo, precisa ainda firmar uma consistente
política de estímulos à produção de alimentos, inclu
indo-se, entre os fatores a serem incrementados, a
ampliação do uso de defensivos agrícolas, tal como já
ocorre nos países desenvolvidos. Apenas para citar

um exemplo bastante próximo, a Argentina, com mui
to menor área agricultável, consegue produzir mais
do que o Brasil, graças a intensiva aplicação de tec
nologia e insumos modernos.

Nesse sentido, assumem grande significado a
pesquisa e o lançamento de defensivos agrícolas ge
néricos, visando ao aumento da competição e à con
seqüente diminuição dos preços desses insumos bá
sicos, observando-se com rigor todas as precauções
quanto à saúde humana.

Sr. Presidente, os preços dos produtos farma
cêuticos e agroquímicos (herbicidas, fungicidas, inse
ticidas, acaricidas) têm sido objeto da análise do Go
verno Federal, das entidades de defesa do consumi
dor e de organizações vinculadas aos respectivos se
tores.

É necessário salientar que as indústrias farma
cêutica e de defensivos agrícolas compõem segmen
to da indústria química, particularmente incluídas no
subconjunto de produtos denominados de química
fina. Seu agrupamento, em relação à origem das em
presas e ao abastecimento do mercado, indica que
90% do fornecimento provêm de grupos estrangeiros,
e 10%, dos nacionais. Essa organização do mercado
define um importante parâmetro referente ao preço
dos defensivos ofertados.

Enquanto o produto está protegido pela legisla
ção patentária, configura-se um comportamento
comparável ao de um monopolista, que fixa o preço
de forma a maximizar os seus ganhos durante longo
prazo, mantendo esse preço até o surgimento de um
potencial concorrente, em especial através de uma
inovação mais eficiente e eficaz. Concluída a prote
ção patentária, as empresas promovem o registro da
quela molécula de domínio público.

Todavia, enquanto para o registro de um produ
to farmacêutico no conceito de genérico é demanda
do um período de até seis meses, a um custo da or
dem de 75 mil reais, para o agroquímico, com as atua
is exigências da Agência Nacional de Vigilância Sani
tária, os prazos chegam a quatro anos, e os custos a
mais de 1,6 milhão de reais, segundo informam técni
cos ligados a empresas e associações do setor.

Apesar do meritório trabalho que realiza em fa
vor da saúde pública, a Gerência Geral de Toxicologia
daquela Agência, assentada numa l~gislação que
precisa ser aperfeiçoada, tem determinado às indús
trias que buscam o registro de produtos técnicos e
formulados, e1é:l-borados a partir de ingredientes ativos
conhecidos e já avaliados pelo próprio Ministério da
Saúde e por organizações internacionais, o cumpri-
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mento de algumas exigências, as quais precisam ser
revistas, Sr. Presidente, porque não influenciam na
melhora do produto e na segurança do produtor e do
consumidor, mas aumentam os custos do processo
de lançamento dos genéricos.

Temos conhecimento de que a indústria nacio
nal, preocupada com o uso dos produtos agroquími
COS, já propôs ao Ministério da Saúde a adoção da
técnica de registro pelo princípio da similaridade, pra
ticada em vários países do primeiro mundo. É justo
atender a essa reivindicação, além de se inovar nesse
segmento; por que não se trabalhar mais no sentido
da maior conscientização dos agricultores e pela cria
ção de uma rede de laboratórios para analisar os resí
duos, de forma a se garantir ao consumidor a qualida
de dos produtos que chegam à sua mesa, sem sub
meter os novos produtos a longas e excessivas exi
gências?

Devemos analisar com muito cuidado essa
questão, para evitar que as barreiras à entrada de no
vos produtos no mercado não sejam demasiadas, a
ponto de trazer prejuízos ao produtor e à agricultura
como um todo.
. Tudo isso demonstra a urgência em se elaborar

uma agenda entre o Legislativo e o Executivo visando
à discussão do registro de produtos agroquímicos ge
néricos, da mesma forma que está acontecendo com
os medicamentos. Diante da clara diminuição na ofer
ta desses produtos por parte de empresas nacionais
e outras dedicadas exclusivamente a genéricos, jus
tamente o grupo que maior pressão exerce para a di~

minuição dos preços, 'esta Casa tem a obrigação de
contribuir para a reversão desse quadro, em benefício
da agricultura nacional, discutindo amplamente a ma
téria e apresentando à respectiva área governamen
tal alternativas de solução para questão de tão eleva
do interesse para o País.
\ O importante é que tais propostas tenham sem-

pre em vista salvaguardar os interesses dos agriculto
res, consumidores e das empresas, ou seja, estejam
em sintonia com o objetivo de se produzir mais ali
mentos, com melhor qualidade e a custos mais favo
ráveis, para os brasileiros e para a exportação dos vo
lumes excedentes. O agribusiness exerce vital in
fluência para a expansão do Produto Interno Bruto
(PIB) e também para a realização dos propósitos de
melhor distribuição de renda em nosso País.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. EXª
a palavra.

o SR. JOSÉ GENOíNO .(PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos de
nunciado, desta tribuna, que o modelo de privatização
do Governo Fernando Henrique Cardoso saiu daque
le patrimonialismo da era Vargas, mas instituiu no
País um novo tipo de patrimonialisr;no - que chama
mos de neopatrimonialismo - em que o Estado bra
sileiro continua sendo a base de financiamento do
processo de privatização.

A esse respeito, há informações em duas maté
rias publicadas no jornal Folha,de S.Paulo. A primei
ra, do dia 8 de abril, informa que o prejuízo do Banco
Central, de 2,8 bilhões, eleva a dívida pública, prejuí
zo esse oriundo do PROER. O valor desse prejuízo é
maior do que o previsto como preço mínimo de venda
do BANESPA, cerca de 2 bilhõ,es. Na matéria há um
quadro comparativo entre o empréstimo do PROER e
a provisão no balanço, e o resultado foi o aumento da
dívida pública. Portanto, é dinhei~o que deixa de ir
para a área social; é dinheiro que não pode pagar o
aumento do salário mínimo; é dinhe.iro que vai ter con
seqüência na desvinculação das rElceitas da União; é
dinheiro que vai aumentar os juro~ pessa dívida, por
que se acrescenta à dívida públic.a uma parte do di
nheiro que financiou bancos pri~~dos no programa
conhecido como PROER.

Sr. Presidente, a outra matéria, do dia 9 de abril,
informa: "União devolve ágio de R$ 7,5 bilhões". A opi
nião pública sabe que o ágio da privatização foi divul
gado como um sucesso. Esse' sucesso, divulgado
pelo BNDES e pelo Governo, transforma-se em in
centivos fiscais para o abatimento do Imposto de
Renda. A própria ANEEL - Agência Nacional de
Energia Elétrica - critica a amortização em apenas
cinco anos.

Ora, esse é o processo patrimonialista típico.
Não é mais a empresa estatal pura, não é mais o cor
porativismo estatal, como foi concebido por Vargas,
mas é o patrimonialismo da era 90 capital financeiro.
Éo patrimonialismo da era da glp.balízação, em que o
Estado financia a sua própria vendà a bancos priva
dos com um programa de assistência, que foi o
PROER.

Nisso tudo chama-nos a atenção p peso dos in
teresses que estão sendo beneficiados pór esse pro
cesso, tanto o processo de privatização como a ges
tão financeira do Banco Central nas relações com os
bancos privados. É claro que, quando aumenta a dívi
da pública, há conseqüências. A Casa sabe que, por
resolução também do Governo, a dívida d.o. Banco
Central se incorpora agora à dívida do Te~~l:lro. Na
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verdade, o Tesouro está bancando os prejuízos do
PROER, que o Governo dizia não ter conseqüências
para o Tesouro. As empresas privatizadas recebem o
beneffcio com o ágio abatido do imposto.

Esse é o modelo clássico mais "moderno" - en
tre aspas - de como se dá a relação promíscua entre
o interesse público' e' o privado. Não sabemos onde
começa o público €i termina o privado. Essa promiscu
idade tem a face bruta da corrupção, mas tem tam
bém a face sofisticada dos tempos de modernização,
em que a lei, a legitimidade da norma, o interesse
econômico do Banco Central, na gestão dos bancos
privados, e do BNDES, no financiamento da venda do
Estado, cria para a'elite, que agora é beneficiária des
se modelo, privilégi0s inaceitáveis.

Quando se discute a dívida da pequena e média
agricultura brasileira ou a falência do setor produtivo,
vem o discurso de que isso é cartório e que causará
prejuízo ao Tesouro. Agora, para beneficiar bancos
com o PROER, ou empresas que foram privatizadas
com a devolução do Imposto de Renda do sistema do
ágio, há legitimidade, é tudo legal e tranqüilo, porque
está dentro da lógica do modelo econômico monopo
lista de financeirização das relações econômicas.
Cria-se para a sociedade a idéia de que isso é neces
sário para garantir a estabilidade, em que os podero
sos continuam concentrando renda e riqueza com o
financiamento do Estado.

O grande discurso da privatização é o de que o
Estado se livraria de determinadas despesas para po
der investir mais na área social. O que acontece? O
Estado financiou a privatização e continua faltando di
nheiro para investim~ntos nas áreas sociais.

Sr. Presidente, solicito a transcrição nos Anais
da Casa da matéria da jornalista Elvira Lobato, do jor
nal Folha de S.Paulo, de domingo, 9 de abril, e da
matéria do dia 8 de abril.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - O pedido
de V. Exª será atendido pela Presidência.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Governo Rombo do Banco Central com
empréstimos do Proer supera opreço

mínimo de venda do Banespa

PREJuízo DO BC ELEVA DíVIDA PÚBLICA
, DA SUCURSAL DE BRASíLIA

O Banco Central aumentou a dívida pública em
R$ 2,8 bilhões no mês de fevereiro. Esse é o valor da

perda patrimonial que a instituição sofreu neste ano
por causa dos empréstimos do Proer (Programa de
Estfmulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional).

O valor equivale ao aumento de reservas que o
BC teve de fazer para cobrir possíveis prejuízos futu
ros com os créditos oferecidos pelos bancos em liqui
dação. Como não há garantia de que os empréstimos
serào pagos, o BC separou RS2,8 bilhões e deixou
reservados para cobrir o eventual prejuízo.

Essa perda é mais do que o valor que devera ser
fixado como preço mínimo de venda do Banespa, cer
ca de R$ 2 bilhões, segundo o governo. O Proer foi cri
ado pelo BC em 1995 para ajudar a reestruturar o
mercado financeiro.

Na semana passada, o BC informou que seu
prejuízo em 1999 foi de R$13 bilhões. A maior parte
desse valor foi registrada nas contas do ano passado
e aumentou a dívida pública porque a instituição teve
de emitir tftulos para saldar seus comprontissos.

Esse foi o caso das operações que o BC fez no
mercado futuro de câmbio na tentativa de manter as
cotações em reais do dólar antes de mudar a política
cambial.

05 R$2,8 bilhões, porém, resultaram do conser
vadorismo do BC no registro das provisões para de
vedores duvidosos. Seus contadores usaram os crité
rios da Lei de Falências para fazer as provisões.

Essa lei mostra que, embora os bancos em liqui
dação tenham oferecido garantias de até 120% para
o valor de suas dívidas, essas garantias devem ficar
atrás dos créditos trabalhistas e dos detitos fiscais na
fila de recebimento. Portanto, as chances que o BC
tem de recebê-Ias são menores.

A reserva dos R$2,8 bilhões só aconteceu este
ano segundo o chefe do Departamento econômico do
BC, Altamir Lopes. No Balanço de 1988, o BC fez pro
visões no valor de R$6,7 bilhões para os créditos de
bancos que receberam empréstimosdo Proer (menos
os pagamentos efetuados) foi de quase R$30 bilhões.
Para os créditos de alguns bancos, como o Nacional,
O BC teve de dobrar o provisionamento entre 98 e 99.

Outros pagaram parte de suas dívidas ou tive
ram uma avaliação melhor de seus créditos. O BC re
duziu o provisionamento para os créditos do Banorte
de R$ 409,1 milhões para R$192,6 milhões.

O Prejuízo do BC em 99 será coberto pelo Te
souro Nacional no orçamento de 2001. Serão mais de
R$ 13 bilhões porque ainda será somado a esse total
a correção do prejuízo entre a data de apuração do
balanço e a data de pagamento pelo Tesouro.
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Considerando uma taxa média de juros de 16%
para este ano, o Tesouro poderá arcar com outros
R$2 bilhões de correção, Lopes explicou, porém, que
o Tesouro vai apenas colocar títulos públicos na car
teira do BC, o que não afetará a dívida pública.

A Lei de Responsabilidade Fiscal quer mudar a
periodicidade dos repasses dos resultados do Banco
Central para o Tesouro Nacional. Se a lei for aprova
da, esses resultados terão de ser repassados a cada
seis meses e não anualmente, como acontece hoje.

A lei determina ao BC que demonstre trimestral
mente os impactos e os custos fiscais de suas Opera
ções. Noventa dias após o encerramento de cada se
mestre, o presidente do BC terá de ir ao Congresso
para fazer uma avaliação políticas monetária, credití
cia e cambial.

Colaborou FERNANDO GODINHO,
da sucursal de Brasilia

PÓS-PRIVATIZAÇÂO Em prazos que variam de
5 a 30 anos, empresas terão recursos de volta

com redução de impostos

UNIÃO 'DEVOLVE' ÁGIO DE R$7,5 BILHÕES

Elvira Lobato
da Sucursal do Rio

Aos poucos, o Tesouro Nacional está devolven
do ao setor privado os ágios registrados nos leilões
de privatização.

As seis empresas de energia elétrica e as teles
privatizadas receberão de volta (em prazos que vari
am de 5 a 30 anos) pelo menos R$7,5 bilhões em re
dução de impostos. O beneficio, admitido pelas legis
lações tributária e das S/As, fica com o controlador.

Sete das 12 companhias telefônicas privatiza
das pela União no leilão da Telebrás, em julhto de
1998, fizeram reestruturações societárias para rece
ber de volta do Tesouro R$3,9 bilhões -como amorti
zação do ágio e já estão pagando menos impostos.

As outras cinco teles resultantes do desmem
bramento e privatizacão da Telebrás vão seguir o
mesmo caminho e já preparam a documentação para
também aproveitar o benefício fiscal, no valor aproxi
mado de R$1,3 bilhão.

O ágio retoma para as empresas sob a forma de
redução do Imposto de Renda e da Contribuição So
cial sobre o Lucro Líquido.

Até agora, cinco empresas de energia elétrica
privatizadas tiveram autorização para lançar o ágio
como perda em seus balanços, o que vai significar
uma redução de impostos para elas de R$ 2,152 bi-

Ihões. Outras empresas do setor estão com pedidos
de auto rização no governo para adotar o mesmo pro
cedimento.

A União vendeu o controle acionário da Telebrás
por R$22,05 bilhões. O ágio de R$ 8,59 bilhões em re
lação ao preço mínimo foi anunciado como recorde
nas prívatízações.

Para efeitos tributários, porém, o ágio foi de qua
se o dobro: R$16,48 bilhões. A cifra refere-se à

diferença entre os preços de venda do leilão e o
valor patrimonial das companhias naquela data.

O ágio em relação ao valor patrimonial é conta
bilizado como perda pelo comprador e descontado do
lucro tributável. Um ágio de R$1 bilhão, por exemplo,
permite á redução de R$250 milhões no Imposto de
Renda e de R$90 milhões na Contribuição Social so
bre o Lucro Líquido. Esse ganho equivale a um terço
do ágio.

Nas transações entre empresas privadas, o ágio
é amortizado (abatido) do lucro tributável em parcelas
mensais no prazo de cinco a dez anos, mas, no caso
de empresas privatizadas, não há consenso do go
verno em relação ao prazo de amortização.

Das sete teles que já começaram a contabilizar
o ágio como despesa em seus balanços, quatro vão
aproveitar todo o benefício em apenas cinco anos: Te
lesp Partici pações, Tele Centro-Oeste Celular, Tele
Norte Leste e Tele Centro Sul. As Outras três - Telesp
Celular, Telemíg Celular e Tele Norte Celular - o farão
o prazo de dez anos por opção própria.

Já as empresas elétricas foram obrigadas pela
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) a dilu
írem o benefício pelo prazo de 30 anos(leia texto abai
xo).

Até o final de 2004, mais da metade do ágio re
cebido pelo governo na venda da Telebrás já terá tor
nado aos cofres dos atuais controladores das compa
nhias.

Telefônica
A primeira das teles privatizadas a usar o bene

fício fiscal foi a Telesp Participações, hoje controlada
pela Telefônica de Espana.

Os Espanhóis pagaram R$5,78 bilhões pelo
controle da empresa, o que significou um ágio de 2,26
bilhões em relação ao preço mínimo fixado pelo go
verno. Para efeito fiscal, no entanto, o ágio foi de
R$4,19 bilhões.

A Telefônica explica como chegou a esse núme
ro. A TeJesp possuía um valor patrimonial na data do
leilão, de R$ 8,23 bilhões. Os espanhóis compraram
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51 % das ações com direito a voto, que perfaziam
19,26% do capital total da companhia. O valor patri
monial da fatia adquirida pelos controladores era de
R$1 ,85 bilhão. Ou seja, R$4,19 bilhões menos do que
o preço pago no leilão. Essa cifra, abatida do lucro tri
butável, permite a redução de R$1 ,3 bilhão em impos
tos.

Telemar

A Tele Norte Leste (empresa de telefonia fixa
conhecida como Telemar, com concessão em 16
Estados) foi vendida no leilão com apenas 1% de ágio
(RS 30 milhões) em relação ao preço mínimo estabe
lecido no edital. No entanto, para efeito tributário, a di
ferença chega a R$2,46 bilhões.

O vice-presidente da companhia, Renato Braga,
diz que a empresa terá um ganho tributário de cerca
de R$ 840 milhões em cinco anos. Em dezembro, ela
fez sua primeira amortização e obteve uma economia
de R$ 15 milhões.

Tele Centro Sul
A Tele Centro Sul (telefonia fixa com concessão

em nove Estados) foi vendida no leilão com ágio de
R$120 milhões em relação ao preço mínimo, mas vai
abater R$1 ,055 bilhão do lucro tributável nos próxi
mos cinco anos. Seu ganho será de R$360 milhões. A
Telesp Celular - comprada pela Portugal Telecom
com ágio de R$2,48 bilhões - abaterá R$3,38 bilhões
em dez anos. O benefício fiscal para os controladores
será de R$1 ,055 bilhão.

As demais teles que já estão amortizando o ágio
são Tele-Centro-Oeste Celular (redução de impostos
de R$ 109 milhões em cinco anos), Telemig Celular
(R$ 212 milhões de redução tributária em dez anos) e
Tele Norte Celular, cujos controladores receberão de
volta R$49 milhões, em dez anos.

Em estudo

A Embratel está entre as cinco teles que ainda
não iniciaram a amortização do ágio da privatização.
Ocorre que a MCI, companhia norte-americana que
comprou o controle da tele, já tirou proveito fiscal da
compra em seu país de Origem e ainda está estudan
do as consequências (pela legislacão dos EUA) de fa
zer o mesmo no Brasil.

A MCI pagou R$ 2,65 bilhões pelo controle da
Embratel e poderá abater R$1,5 bilhão no lucro tribu
tário, o que lhe daria um ganho de R$500 milhões.

A Tele Sudeste Celular e a Tele Leste Celular re
compraram ações do público no ano passado e não
podem fazer mudanças societárias até o final do se
mestre. Para tirar proveito do benefício fiscal, as duas

empresa', terão de incorporar a holdings nas quais
estão os acionistas controladores.

A Tele Sudeste Celular, segundo o mercado, po
derá ter uma reduÇão de impostos de R$391,6 mi
lhões, enquanto a da Tele Leste é calculada em
R$125 milhões.

A Tele Celular Sul e a Tele Norrdesle Celular,
ambas controladas pela Telecom Italia, ta.mbém não
iniciaram a amortização do ágio, mas já estã.o prepa~

rando a documentação com esse propósito,
O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nela Rodo!ío) - Tem V. Ex€!
a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna
neste dia é um sentimento de indignação com a forma
como o Governo trata as questões sociais na prática
em nosso País, e com a sua especialidade de destruir
o que está dando certo.

Quero falar aqui do PRONERA - Programa Na
cional de Educação na Reforma Agrária, um progra
ma que envolve mais de 60 mil pessoas, voltado para
a alfabetização de jovens e adultos assentados. Se
gundo o órgão das Nações Unidas para a Agricultura
e Alimentação, um dos fatores do desenvolvimento
econômico e social e da organizaçã,Q dos assenta~

mentos é o grau de edu(';ação e esco~ai'idade que al~

cançarem.
Pois bem. Sr. Presidente, o Governo Federal

conseguiu destruir esse pmgrama no Orçamento
para o próximo ano. Segundo ('I pról;r!tJ eoordel1ador
do Pronera, o Dr. João Todorov, ,':lx-reitor da UnB, se~
rão necessários R$ 20 milhões, no mínimo, para dar
continuidade aos programas que já exiStem. O Gover~

no Federal não colocou um centavo seqw~r. Nós, na
Comissão de Agricultura, fizemos e a~rovamos uma
emenda no valor de R$100 milhões, Os recursos fo
ram cortados e reduzidos a. insignificantes R$2 mi
lhões, e ainda por dma diluídos no Programa !..umiar,
que envolve a capacitação técnica dos assentados, fi
cando, portanto, tanto a capacitação lécnic~, porque
(~sses valores tamb§m s,ão ií1signi1h:;3.nt~'S. quanto o
P -onera sem recursos.

Esse parece -ar o único compron"aso deste
Goverr J. Como se não bastasse nf' "'presentar ne
nhum.:! iniciativa. que possa caral. c~rizar-se como
avanço, ainda age exclusivamente destruindo tudo
aquilo que, com a participação, elaboração e conquis
ta dos próprios tra.ballladores, esteja dando resulta-
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dos positivos em termos de dignidade, em termos de
resgate da auto-estima e em termos daquilo que é
fundamental para o desenvolvimento humano nos as~

sentamentos da reforma agrária, que é a educação.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' o registro deste

meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil e
no Jornal da CAmara.

OSR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nela Rodolfo) - Tem a pa
lavra o nobre Deputado Pedro Wilson, Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ilustre com
panheiro da direção da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, Deputado Nelo Rodolfo, amanhã va
mos discutir dois temas importantes, dentre os quais
a questão da aprovação do salário mínimo. Enquanto
este Congresso e os Poderes do País discutem o alto
teto para as grandes personalidades, não estamos
discutindo devidamente a questão do salário mínimo.
Já existe a mensagem do Presidente fixando-o em
151 reais. Efetivamente, essa não é uma boa idéia,
porque a questão do salário mínimo não diz respeito
só à quantidade, mas à quantidade ligada às necessi
dades do povo trabalhador, dos aposentados.

Neste momento, quero demonstrar o nosso re
púdio ao que disse o Ministro da Fazenda, ou seja,
que 151 reais é tão bastante que sobram 20 reais.
Isso é um escárnio, uma maneira vergonhosa de se
expressar diante do povo brasileiro, dos trabalhado
res da cidade e do campo e dos aposentados e pensi
onistas. A maioria dos pensionistas, como V. Ex!! bem
sabe, Sr. Presidente, não só em Goiás, mas em São
Paulo, está cada vez mais com seus ganhos achata
dos.

Sr. Presidente, estamos aqui para conclamar o
Congresso Nacional a ter autonomia e capacidade de
decisão para realmente rejeitar esse salário de fome
e estabelecer um mínimo de acordo com a progres
são, em face das necessidades de homens e mulhe
res que constroem a riqueza deste País, mas que in
felizmente dela não participam. Milhões de aposenta
dos, da cidade e do campo, e de trabalhadores neces
sitam que o salário mínimo seja reajustado ao pata
mar da inflação, dos seus desejos e aspirações em
termos de vida digna.

A CNBB e diversas Igrejas cristãs e protestan
tes lançaram este ano a grande campanha da frater
nidade ecumênica para o ano 2000, com o tema "Dig
nidade Humana e Paz". Como poderemos alcançar

esses objetivos com esse salário mínimo, Sr. Presi
dente? Como ter dignidade na vida, no vestuário, na
moradia, na alimentação, nos remédios? O homem, a
mulher, a família, a criança, o adolescente, o adulto e
o idoso devem viver dignamente neste País dos bran
cos, negros e rndios, que vai completar 500 anos nos
próximos dias. Apelo para que o Congresso, amanhã,
antes de aprovar o Orçamento, analise e aprove real
mente um salário mínimo digno para o Pars.

Sr. Presidente, nos dias 12 e 13, na marcha bra
sileira de resistência indígena e negra dos excluídos e
marginalizados, virão a Brasília milhares e milhares
de brasileiros, representando índios, negros e bran
cos, principalmente os excluídos e marginalizados,
para dizer que não concordam com essa comemora
ção de cima para baixo nos 500 anos do Brasil. A essa
marcha global de resistência dos indígenas, negros e
brancos que construíram a riqueza do Brasil podere
mos dar uma resposta amanhã, aprovando um salá
rio mínimo digno dos interesses do povo brasileiro,
daqueles que trabalham e constroem a riqueza.

Sr. Presidente, nós da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto e da Comissão de Direitos Huma
nos, Deputados e Senadores de todo o Brasil, deve
mos ter um mínimo de vergonha. Quando todos estão
discutindo o teto, de 11 ou 12 mil, vamos discutir devi
damente o piso salarial no País para os trabalhadores
da cidade e do campo, professores e servidores públi
cos, que há cinco anos não têm nenhum aumento.
Nem os 28% ganhos na justiça foram incorporados ao
salário.

Estamos aqui nesta tarde com o objetivo de
apelar para o Congresso no sentido de que hoje e
amanhã façamos todos uma reflexão e, antes de
aprovarmos o Orçamento, aprovemos o salário míni
mo. Essa é a luta de todo o povo brasileiro, encarnada
na Câmara dos Deputados pelo ilustre Deputado Pa
ulo Paim, defensor da idéia de que o salário mínimo
seja o que é devido ao povo trabalhador da cidade e
do campo.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Concedo
a palavra pela ordem ao Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Fundo de Desenvolvimento das
Atividades de Fiscalização - FUNDAF, como diz o
nome, existe justamente para amparar financeira
mente o desenvolvimento dessas atividades.

Inexplicavelmente, pretende-se, por ocasião da
votação da Lei Orçamentária, em futuro próximo, dis
pensar-lhe um tratamento de modo que seus recur-
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sos fiquem à disposição do Tesouro, para abater o
estoque de uma dívida mobiliária de 530 bilhões de
reais, cuja rolagem consome mais de 100 bilhões de
reais por ano. Esse é um verdadeiro descalabro.

O crescimento da arrecadação federal vem sen
do construído faz algum tempo. Desde o início dos
anos 60, quando a carga fiscal máxima extraída da
base econômica não ultrapassou os 12% do PIS, pas
sando pelo final dos 70, quando chegou a atingir 24%,
até o presente, quando chega a cerca de 30%, o per
curso trilhado pela administração tributária federal foi
árduo, perseverante e submetido a um paciente tra
balho de garantir o fluxo constante da arrecadação.
Para alguns olhares incautos e desatentos, nada obs
tante, o recolhimento de tributos ocorre como se fos
se por "geração espontânea".

É de notar que essa "espontaneidade", no en
tanto, tendo passado por trinta anos de experiência,
exigiu a elaboração de um sistema especializado de
controle, a dedicada abnegação de um quadro funcio
nai de escol e a disseminação diuturna, junto à clien
tela de contribuintes, âe haver uma taxa de risco ine
lutável para quem se compraz em delinqüir contra o
Erário.

Eminentes Parlamentares, saibam que não hou
ve, não há e não haverá nenhum sistema tributário,
nem nenhum Secretário de Receita Federal capaz de,
por si só, operar milagres com a arrecadação de tribu
tos, porque por detrás do sistema tributário se escon
de a administração tributária, na expressão dos funci
onários que ali trabalham e que representam tudo
que ele é.

A administração é que torna o sistema um ser
vivo, eficiente e eficaz, e, para isso, precisa de dinhei
ro, da mola do mundo. O Fundaf, estratégico fundo
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento progressi
vo da Secretaria da Receita Federal, tem por escopo
dotar a organização dos meios indispensáveis para
enfrentar a sonegação, a delinqüência fiscal, o crime
organizado, o narcotráfico, o descaminho, o contra
bando e por aí vai, para não mencionar o combate à
sofisticada rede de planejamento tributário, que se
amplia em favor de grandes empresas em escala glo
bal.

Desviar os recursos do fundo é não se dar conta
de que a Secretaria da Receita Federal é por excelên
cia o aparelho estratégico do Estado para, rastreando
os tributos e contribuições que escapam pelo ralo das
inúmeras formas de elisão fiscal, aumentar em decor
rência a arrecadação e aí, sim, pagar a dívida com so
bra de nllmerário.

Nobres Deputados, não se ignorem os relatóri
os das Nações Unidas e da organização Transpa
rency International, Transparência Internacional, que
consideram o Brasil um dos principais países de mo
ney laundry, lavagem de dinheiro, do planeta. O cri
me organizado e o narcotráfico fazem girar no mundo
cerca de 700 bilhões de dólares por ano, dos quais
4% a 6% de dinheiro sujo lavado em território nacio
nal.

Não se justifica, assim, derreter os recursos do
fundo, aplicá-los na garantia da arrecadação correta,
com justiça fiscal, para pagamento de juros ou abati
mento de títulos mobiliários alienígenas. Afinal, a rela
ção benefício-custo entre tributo arrecadado e tributo
sonegado é muito mais desfavorável à União e à soci
edade brasileira, que a tudo isso financia, do que o
pagamento de juros exorbitantes de uma impagável e
gigantesca dívida estrangeira.

A visão dos que a isso visam é curta, para não
dizer cega. Não é visão de estadista, pois o estadista
bem sabe diferenciar o curto do médio e longo prazos.
Certamente os resultados do impacto da perda de re
cursos do Fundaf não serão sentidos a curto prazo,
mas não demorarão muito a se fazerem sentir seus
desastrosos resultados.

Os idealizadores e realizadores da reforma tri
butária de 1966, de que resultou o Código Tributário
Nacional, tendo o inesquecível Gérson Augusto da
Silva à frente, nunca imaginaram que se poderia pro~

duzir aumento consistente e justo da carga fiscal his
toricamente estabelecida sem pesados investimentos
na administração tributária. Até porque a própria
Escola de Administração Fazendária, que tanto cus
tou e custa, foi construída para capacitar os quadros
permanentes da Receita Federal, bem como levar a
cabo concursos de altíssimo nível, que recrutam os
melhores cérebros do País.

Ilustres pares, os ditos "reformistas" de hoje pre
cisam saber que, sem os cuidados permanentes de
manutenção e novos investimentos para elevar conti
nuamente o desempenho da administração tributária,
virão a colher desapontamentos num futuro bem mais
próximo do que imaginam. À evidência e sem nenhum
exagero, depauperada e enfraquecida, acabará por
morrer de vez a Secretaria da Receita Federal, um
dos aparelhos de Estado fulcrais para o funcionamen
to da democracia e manutenção da cidadania no
País.

É exatamente isso que desta tribuna denuncia
mos!
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o Sr. Nelo Rodolfo, § 29 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário, pois precisamos com
pletar o número de Deputados para iniciarmos a
Ordem do Dia.

Peço à Secretaria-Geral que acione as campai
nhas para chamar os Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ GENOíNO (p I - SP. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, for
mulo a questão de ordem a V. Exª com base no § 1ºdo
art. 64 da Constituição e reporto-me aos arts. 155, re
querimento de urgência urgentíssima, e 52, prazo dos
trabalhos nas Comissões, ambos do Regimento Inter
no.

O primeiro ponto do enfoque desta questão de
ordem, o art. 64, § 1º, da Constituição, estabelece a
urgência constitucional pedida pelo Presidente da
República. No Regimento Interno, está claro que ma
térias em regime de urgência nas Comissões têm
prazo de cinco sessões e, quando solicitada urgência
urgentíssima, o projeto sai das Comissões e vai dire
tamente para o plenário.

Por que estou levantando esta questão? Por
que, de posse do avulso da Ordem do Dia distribuída
por V. Ex!!, encontro no item XV um requerimento dos
Líderes do Governo. Peço a atenção dos nobres De
putados desta Casa: um requerimento, com base no
art. 155, dos Líderes do Governo, ainda não votado,
de urgência urgentíssima para um projeto de lei que
já tem urgência constitucional, que é exatamente o da
regionalização do teto do salário mínimo.

Sr. Presidente, fui pesquisar mais sobre essa
matéria e me defrontei com um dado estarrecedor.

Vem agora a segunda parte da questão de or
dem.

Foram aprovados pelo Plenário, e estão sobre a
mesa, 37 requerimentos de urgência urgentíssima
dos anos de 1993, 1994, 1995, 1996, até 2000. Por
tanto, temos requerimentos de urgência aprovados
da Legislatura passada até hoje e não deliberamos
ainda sobre a matéria objeto deles.

Diante desse levantamento, fica a dúvida: qual o
critério para deliberar sobre a urgência urgentíssima,

considerando o art. 155 da Constituição? Ora, se a ur
gência constitucional tem o poder de alterar a tramita
ção nas Comissões, ela tem o poder de sobrestar a
pauta. Para que existe o requerimento de urgência ur
gentíssima, se já há a urgência constitucional pedida
pelo Executivo? Quer dizer, o Executivo interfere na
pauta com a urgência constitucional. Aí vem o reque
rimento de urgência urgentíssima da urgência consti
tucional. Esse requerimento de urgência urgentíssi
ma da urgência constitucional tem prioridade sobre
os demais requerimentos de urgência urgentíssima,
independentemente da data de sua aprovação?

Considerando que temos sobre a mesa - e
este número é estarrecedor - 37 requerimentos
aprovados e 58 a espera de votação, pergunto: como
fica o trabalho legislativo nas Comissões? E o faço
porque na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação foi aprovada urgência para um projeto sobre
as penas por descumprimento da Lei Responsabili
dade Fiscal. Em algumas Comissões, quando se
aprova a urgência, o projeto configura-se como de ur
gência urgentíssima - alguns Presidentes assim a
caracterizam; outros, como no caso do Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
não. Aprova-se a urgência urgentíssima, vota-se o
projeto, se não há número, a pauta continua normal
mente.

Minha preocupação, nesta questão de ordem,
cinge-se ao fato de o processo legislativo estar es
trangulado com tantos requerimentos de urgência da
urgência. Temos urgência urgentíssima, urgências
antigas e urgência urgentíssima da urgência constitu
cional.

Não quero dizer com isso que se trate de estran
gulamento total, mas que, para nós, Deputados, há
impossibilidade de acompanhar a confusão gerada
pela quantidade de requerimentos de urgência urgen
tíssima, pois não sabemos sequer quando são enca
minhados. Geralmente são acordos de Líderes que
provocam prioridade na deliberação de uma urgência
em relação a outra. Mas há o preceito regimental 
que considero o normal- de que a urgência seria de
liberada por ordem de aprovação pelo Plenário. No
entanto, temos essa quantidade de requerimentos de
urgência sobre a mesa.

Portanto, para concluir, reitero minha questão
de ordem no que se refere ao desenvolvimento dos
trabalhos das Comissões com essa quantidade de re
querimentos de urgência urgentíssima. Nesse caso
não adianta, Srs. Deputados; nos envolvermos em
trabalhos de Comissão, porque o que não for urgên-
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cia constitucional e o que não for urgência urgentíssi
ma não existe, para efeito do processo legislativo.

Isto significa que estamos diante de grande es
trangulamento e, fazendo o levantamento dos núme
ros, fiquei estarrecido. Fiz o levantamento motivado
por um fato que me parecia inédito: urgência urgentís
sima de uma urgência constitucional.

Considerando que a urgência constitucional é
mais forte que a urgência urgentíssima, fiquei com
essa dúvida e não poderia deixar de apresentar essa
questão de ordem a V. Exª .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Respon
do à questão de ordem de V. Exª, Deputado José Ge
noíno.

Em primeiro lugar, no tocante à urgência consti
tucional, a Constituição e o Regimento Interno deter
minam duas condutas distintas: uma, à discrição, à
escolha do Poder Executivo. O Executivo, num dado
momento, por autorização constitucional, decide pe
dir urgência constitucional. Outra decisão, também à
discrição, à escolha do Poder Legislativo, é a urgência
interna, que pode ser a urgência simplesmente ou a
urgência urgentíssima. É outra deliberação.

Sendo assim, quanto à primeira parte da ques
tão de ordem de V. Exª, não vejo impedimento de que
um projeto que ganhou urgência constitucional, por
deliberação do Poder Executivo e por autorização
constitucional do Poder Executivo, ganhe interna
mente, já agora por decisão do Poder Legislativo, a
urgência urgentíssima. Se os projetos mais comuns,
isto é, aqueles que sequer vêm com prazo de urgên
cia constitucional do Executivo, podem ganhá-Ia, com
maior razão poderiam ganhar a deliberação de urgên
cia urgentíssima aqueles projetos assim nascidos do
Poder Executivo, já agora por decisão do Poder Legis
lativo.

Trata-se aqui de um esclarecimento à questão
de ordem de V. Exª Tem razão, entretanto, V. Exª
quando levanta a questão das urgências que têm sido
apresentadas reiteradamente pelos Srs. Líderes.

V. Exª foi Líder brilhante e recorda-se do número
imenso de pedidos de urgência. Quantas e quantas
vezes esta Presidência alertou, em reunião de Líde
res, que examinassem com muita cautela os pedidos
de urgência, porque as urgências - e aí vai a razão
de V. Exª - prejudicariam o trabalho das Comissões.
Veja V. Exª que Comissões importantes desta Casa,
como a Comissão do Poder Judiciário e a Comissão
da Reforma Tributária, tiveram uma atuação muito
significativa certamente porque puderam desempe
nhar suas tarefas.

Vou levar a questão de ordem de V. Exª à consi
deração dos Srs. Líderes, porque sabe V. Exª que,
dada a urgência de trazer os projetos ao plenário, na
verdade, muitas vezes, em reunião de Líderes, deci
de-se aquilo que deverá vir à votação do Plenário.
Mas, desde já, quero enfatizar a necessidade de os
Srs. Líderes levarem em conta as ponderações de V.
Exª, porque, de fato, as urgências estrangulam e im
pedem o trabalho das Comissões Permanentes.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a V. Exª, Sr.
Presidente. Há ainda uma dúvida sobre a qual gosta
ria de ouvir, futuramente ou hoje, a resposta de V. Exª
Refere-se à interpretação do efeito da urgência nos
trabalhos das Comissões. Repito, em algumas Co
missões, quando se vota a urgência para um projeto,
este entra automaticamente na pauta e a sobresta.
Em outras, como a Comissão de Justiça, vota-se a ur
gência, o projeto entra na pauta, mas não sobresta a
pauta da Comissão. Como há dupla interpretação so
bre essa matéria nas Comissões, solicito um esclare
cimento de V. Exª, até para que haja uniformidade na
interpretação do efeito da urgência nos trabalhos das
Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A ques
tão de V. Exª é relevante, e nós vamos examiná-Ia
para atingir o objetivo de uniformizar a conduta das
Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados venham a plenário. Estamos aguardando a
presença de todos 05 colegas, para que possa.mos
começar a Ordem do Dia, a não ser que eu comece a
marcar as sessões para 19 horas. Talvez fosse mais
prudente, porque são 16 horas e vejo que muitos Srs.
Deputados ainda não compareceram ao plenário. Ve
nham ao plenário.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos
membros da bancada do PPB para que compareçam
ao plenário e registrem presença, a fim de que possa
mos dar prosseguimento à votação da reforma do Po
der Judiciário. Conforme determinado hoje por V. Exª
na sala da Presidência, daremos continuidade ama
nhã, a partir das 9 horas, à votação da reforma do Po
der Judiciário. Logo a seguir, às 16 horas, votaremos
a tão importante PEC nº 07, que trata da imprescritibi
Iidade e da relação do capital e trabalho no campo. Há
também matérias de urgência, como o projeto do no-
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bre Deputado Philemon Rodrigues, que se encontra
sobre a mesa. À noite votaremos o Orçamento e, na
quinta-feira, matéria que dispõe sobre os povos indí
genas. E obviamente, V. Ex!!, com o nosso acordo,
preparará as matérias a serem votadas na terça e
quarta-feira da próxima semana.

O PPB apela encarecidamente aos membros da
sua bancada para que acorram ao plenário e aqui
permaneçam, a fim de que possamos começar a vo
tação. Solicito a V. Exª o acionamento das campai
nhas, o encerramento dos trabalhos das Comissões
que, porventura, ainda estejam funcionando, para
que possamos dar prosseguimento aos nossos traba
lhos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero

as palavras do Líder Odelmo Leão, reafirmando aos
Srs. Deputados que amanhã teremos sessão pela
manhã e no período da tarde. Na reunião de Líderes
deliberou-se extinguir a votação da reforma do Judi·
ciário entre hoje e amanhã. Por isso, hoje votaremos
três destaques que foram ajustados na reunião ocor
rida às 15 horas e, amanhã, vamos concluir a vota
ção.

O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar im
portante evento que marca, indelevelmente, o reco
nhecido estágio de desenvolvimento alcançado pela
cidade de Mucajaí - interior de Roraima - que foi a
instalação da Agência do Banco do Brasil, ocorrido na
data de ontem.

A referida agência, recém-implantada, altera,
sobremaneira, o ritmo econômico e social da cidade,
carente que estava de um serviço bancário já há sig
nificativo tempo, pois o único banco que ali existia, o
Baner, há muito fechara suas portas em todo o Esta
do, ao tornar-se apenas uma instituição de fomento,
deixando Mucajaí à deriva.

Sem uma agência bancária que atendesse aos
aspectos financeiros do funcionalismo público, dos
produtores rurais, dos comerciantes, enfim, da comu
nidade, o importante Município colocara-se em gran
de desconforto ao impor à sua população - inclusive
aos idosos aposentados - a necessidade de deslo
camento à Capital, Boa Vista, ou à cidade de Caraca
raí, essa última a uma distância de 120 quilômetros,

para tratar das suas necessidades operacionais ban
cárias mais elementares.

Portanto, Mucajaí está de parabéns portão rele
vante alcance. A instalação de tão importante agência
no referido Município não somente beneficia a comu
nidade - tão merecedora que é dos confortos mo
dernos, como o sistema on Une, ali agora vigente -,
mas atesta, sem dúvida alguma, o reconhecimento
de importante pólo crescente, de desenvolvimento,
de produção em Mucajaí, com seus distritos, Roxi
nho, Apiaú e outros, amparados e estimulados, agora,
pela maior instituição bancária do País, o Banco do
Brasil.

Parabéns, Mucajaí. É o que prazerosamente me
cabe dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito à
Secretaria da Mesa que faça encerrar os trabalhos
das Comissões para que os Srs. Deputados se dirijam
ao plenário.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar nos Ana
is desta Casa artigo do jornalista Janio de Freitas, da
Folha de S.Paulo de hoje.

Alguém poderá dizer que, depois que se passa
a olhar pelo retrovisor, fica mais fácil julgar. Mas o Bra
sil foi um dos últimos países a debelar a anacrônica
geração inflacionária que presenciamos - mais de
25 anos de inflação ou hiperinflação. A Nação convi
veu com isso, e quem pagou o maior preço foi justa
mente a base da sociedade, o povo brasileiro, o po
bre, o miserável.

Fomos um dos últimos países da América do
Sul e da América Central que conseguiram introdu
zir-se com suas economias na tão decantada estabili
dade financeira e monetária. Nós, Sr. Presidente, só o
fizemos na vigésima quinta hora, quando todas as ou
tras nações já o tinham feito e não tínhamos mais a
menor justificativa moral e ética para ficarmos de fora.
Introduzimos, então, uma nova era nestes últimos
sete anos, a era da estabilidade monetária, a era da
ortodoxia monetária, que, entretanto, coincidiu com a
era da insensibilidade social em que vivemos hoje.

E justamente por falta de ousadia nos progra
mas sociais, de desenvolvimento regional e de inte
gração nacional, e sobretudo por causa do acacha
pante conservadorismo empregado na política de ju-
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ros, estamos colhendo o que retrata tão bem o jorna
lista Janio de Freitas no artigo intitulado "A inflação da
pobreza", do qual passo a ler um pequeno trecho:

A conclusão mais dramática sobre nós
outros, latino-americanos, no recente relató
rio da Cepal, "lguaJdade, Desenvolvimento e
Cidadania", é obra da colaboração decisiva
mente negativa de três países que encabe
çaram a onda neoliberal na América Latina.

Outrora alicerces das esperanças de
desenvolvimento neste pedaço pouco feliz
do mundo, Argentina, México e Brasil são
os grandes criadores desta realidade abis
mante: a América Latina encerrou 1999 com
mais pobres do que nela havia na década
de ao.

Associada àquela conclusão, o estudo
da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe constata que o crescimen
to econômico da América Latina nos anos
90, com a média anual de 3,3%, resultou
em maior concentração da renda na menor
parcela da população. No caso do Brasil,
isso é uma obviedade, mais grave ainda
porque a América Latina alcançou aquela
média apesar do Brasil, que fez dos anos 90
uma década ainda mais desastrosa do que
os perdidos 80.

A contribuição negativa do Brasil tem
números humilhantes. Para que não falte
um exemplo eloqüente, de 90 a 99, e com
maior aceleração nos cinco anos do neoli
beralismo de Fernando Henrique Cardoso, o
número de empregos na indústria ficou 48%
menor, portanto, foi reduzido quase à meta
de. E o levantamento não é do DIEESE, não
é da CUT, não é dos petistas. É do IBGE.

Os índices de inflação caíram, na dé
cada, em toda a América Latina. Em maior
proporção, na Argentina e no Brasil. O que,
confrontado com a constatação da Cepal,
conduz ao seguinte: o quase fim da inflação
está beneficiando os mais abastados, e não,
como dizem os oficialistas e seus patronos,
os mais pobres, E nem mesmo a população
em geral.

Sr. Presidente, é o que colhe esse Governo Fer
nando Henrique. Colha a exclusão, o desemprego,
colhe o título de detentor da pior distribuição de renda
do mundo ede pagar o pior, mais humilhante e mais

vergonhoso salário mínimo de que se tem notícia no
Ocidente.

Hoje, estamos indignados por saber que, após
cinco ou sete anos de vigência da política da LOAS,
em que se prega a estabilidade, continua sendo be
neficiada a mesma elite, o mesmo establishment, a
mesma classe que detinha as benesses no tempo da
hiperinflação. Mudaram as políticas, mas permanece
ram os meios e os objetivos. É preciso dar um basta a
isso. É preciso incorporar nessa política econômica o
componente social, uma dose cavalar de reformas
sociais, de instrumentos sociais de desenvolvimento
e integração. A Nação não suporta mais essa insensi
bilidade, essa hipocrisia, sobretudo dos Ministros da
área econômica. Não podemos anuir à indiferença do
Ministro Pedro Malan, que debocha e faz pouco caso
do nosso irrisório salário mínimo, chegando a afirmar
que esse salário dá e ainda sobra. Além disso, com
para o percentual de aumento do nosso salário míni·
mo com a majoração do salário mínimo da Alemanha,
esquecendo-se de que os salários indiretos de edu
cação, saúde, previdência e segurança são hoje ine
xistentes no Brasil, porque o Governo neoliberal de
Fernando Henrique Cardoso fez questão de primar
pelo aniquilamento de toda a nossa política social.

É o protesto que quero fazer.
Peço a V. Exª que, na íntegra, o artigo do emi

nente jornalista Janio de Freiras faça parte dos Anais
desta Casa, como mais uma página de protesto con
tra essa política que não nos está levando a lugar al
gum.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

JANIO DE FREITAS

A inflação de pobreza

A conclusão mais dramática sobre nós outros,
Latino-americanos, no recente relatório da Cepal,
"Igualdade, Desenvolvimento e Cidadania; é obra da
colaboração decisivamente negativa de três países
que encabeçaram a onda neoliberal na América Lati
na.

Outrora alicerces das esperanças e desenvolvi
mento neste pedaço pouco feliz do mundo, Argentina,
México e Brasil são os grandes criadores desta reali
dade abismante: a América Latina encerrou 1999
com mais pobres do que nela havia na década de ao.

Associada àquela conclusão, o estudo da Co
missão Econômica para América Latina e o Caribe
constata que o crescimento econômico da América
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Latina nos anos 90, com a média anual de 3,3%, re
sultou em maior concentração da renda na menor
parcela da população. No caso do Brasil isso é uma
obviedade, mais grave ainda porque a América Latina
alcançou aquela média apesar do Brasil que dos
anos 90 uma década ainda mais desastrosa do que
os perdidos 80.

A contribuição negativa do Brasil tem números
humilhantes. Para que não falte um exemplo eloqüen
te, de 90 a 99, e com maior aceleração nos cinco anos
do neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, o
número de empregos na indústria ficou 48% menor,
portanto, foi reduzido quase à metade e o levanta
mento não é do Dieese, não é da CUT, não é dos pe
tista. É do IBGE.

Os índices de inflação caíram, na década em
toda a América Latina. Em maior proporção, na
Argentina e no Brasil. O que, confrontado com a cons
tatação da Cepal, conduz ao seguinte: o quase fim da
inflação está beneficiando os mais abastados, e não,
como dizem os oficialistas e seus patronos, os mais
pobres. E nem mesmo a população em geral.

Às avessas

O esforço do Governo de impedir a investigação
de irregularidades tem mais um episódio explícito. A
Advocacia Geral da União (AGU), deveria defender
os interesses, como o nome indica, da União, mas
tem servido mesmo é à Presidência da República e
aos interesses políticos e outros que ali se instalam e
proliferam.

O pedido de liminar da AGU para impedir a in
vestigação, pelo Ministério Público, das condições le
gais de Francisco Gros para assumir a presidência do
BNDES -liminar por sinal já concedida - é um ato de
negação à responsabilidade de defender a União e as
leis que a protegem. Logo, não tem a ver com a mora
lidade e a legalidade devidas pelo nomeado e, no en
tanto, questionadas em razão de atos seus. Inclusive
o de haver dirigido o Banco Central sendo ainda, em
desrespeito à proibição expressa, dono de banco par
ticular.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Vamos garantir quo
rum para iniciar a Ordem do Dia. Vamos mostrar que
podemos votar sem provocação externa, mas por ex
clusiva iniciativa do Poder Legislativo.

Não podemos votar só quando há provocação
externa. Quando a pauta é exclusiva do Legislativo,
como é o caso da reforma do Judiciário, temos de
mostrar que somos capazes de votar. Venham V.

Exas., portanto, ao plenário, para que possamos al
cançar o quorum de 308 presentes.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide
rança pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero solicitar a V. Exa. solução para pedido
que fiz na sessão passada a respeito do rodízio nas
indicações para as Comissões Mistas destinadas ao
exame de medidas provisórias. É fundamental que
essa matéria, tão bem definida no Regimento Co
mum, tenha o seu devido encaminhamento.

Em nome da Liderança do PSB, Sr. Presidente,
queremos registrar nossa preocupação com a banca
da da base governista, porque existe uma matéria em
pauta e, evidentemente, a sociedade há de cobrar a
presença neste plenário. E o Partido Socialista Brasi
leiro quer demonstrar sua enorme preocupação com
os movimentos sociais relativos à votação do salário
mínimo. Temos absoluta certeza de que se este Ple
nário, o Plenário do Congresso brasileiro, não definir
essa matéria, esses movimentos que estão aconte
cendo na América Latina poderão ter início também
em nosso Brasil.

O Plenário do Congresso brasileiro tem a enor
me responsabilidade de fazer uma linha divisória nes
te País. Estamos observando a questão do Peru, da
Argentina e do próprio Chile, e tenho absoluta certeza
de que o Congresso brasileiro poder ser o norte na
definição dessa matéria. A votação da medida provi
sória do salário mínimo é hoje o ponto mais importan
te da pauta desta Casa.

Gostaria, portanto, de fazer um alerta a todos os
Líderes em relação ao impacto que isso tem na socie
dade brasileira e de pedir não só a presença dos Srs.
Deputados nesta sessão como também que, a partir
de hoje, comecemos a fazer uma profunda reflexão
sobre a conseqüência da não-votação dessa matéria
no máximo até amanhã.

Essa é a posição que o Partido Socialista Brasi-
leiro quer externar de forma concreta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão.do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, trago a este Plenário manifes
to das várias entidades que congregam a Polícia Mili
tar de São Paulo, que passo a ler:

Os policiais militares de São Paulo, por
suas entidades representativas, repudiam
de forma veemente as notícias veiculadas
por jornais deste estado, sugerindo a exis
tência de elevado número de policiais milita
res envolvidos em atividades ilícitas, com a
citação nominal dos acusados.

A forma irresponsável e sensacionalista
como se fez a divulgação e a acusação, ba
seadas, na maioria dos casos, em denúncias
anônimas não confirmadas p&lü órgãu corre
gedor da corporação, após rigorosa apuração,
demonstra, de forma cristalina, que se buscou
não a depuração dos organismos policiais,
mas o descrédito de uma instituição capaz de
responder, em qualquer circunstância, às ne
cessidades de segurança da população.

Não se quer negar a existência de
maus policiais. Eles existem, como existem
maus profissionais em todas as áreas. O
que se nega é que constituam parcela signi
ficativa da corporação ou que sejam fruto de
um modelo ultrapassado de organização.
Bem ao contrário, a Polícia Militar é hoje a
instituição pública que melhor e mais rapida
mente responde a qualquer desvio de con
duta de seus integrantes. Apenas em 1999
foram expulsos e demitidos dos quadros da
corporação 727 maus policiais pela prática
das mais diversas transgressões. E é a sua
estrutura militar que permite essa atuação
disciplinar rápida e eficaz.

Querer compará-Ia a outros organis
mos nacionais, querer transmitir à popula
ção a idéia de existência de parcela conta
minada que impede o trabalho produtivo de
toda a organização e querer comprovar isso
tudo com a divulgação irresponsável de no
mes, obtidos por meio de denúncias anôni
mas não confirmadas, é atitude que só se
explica pela existência de elevado precon
ceito e forte viés ideológico, não mais acei
tável nos dias atuais.

Números; são, muitas vezes, mais ex
pressivos do que palavras, como se pode
observar pelo registro dos seguintes dados:

- ocorrências atendidas, 3.000.000;
- prisões em flagrante, 56.000;
- armas apreendidas, 26.000;
- condenados capturados, 3.300;
- resgates em locais de acidentes,

170.000;
- atendimentos sociais, 600.000;
- elogios consignados, 10.000;
- policiais mortos em serviço, lamenta-

velmente, 44.
São números apenas de 1999, que

bem demonstram que a Polícia Militar está
realmente comprometida com a população
de São Paulo, a quem tem obrigação de
servir, proteger e prestar contas.

As Entidades Representativas dos Po
liciais Militares continuarão atentas e vigilan
tes para que oportunistas que falam em de
masia não venham a macular irresponsavel
mente a honra de uma centenária instituição
e a dignidade da imensa maioria dos seus
integrantes, homens e mulheres, cidadãos
policiais inteiramente vocacionados a servir
à laboriosa população paulista. A população
tem o direito de ser informada sobre as ativi
dades e o comportamento dos policiais e é
obrigação dos órgãos públicos divulgar da
dos claros, precisos, corretos, em respeito à
comunidade e aos próprios policiais.

Os Policiais Militares de São Paulo es
tão compromissados com a defesa da vida,
da integridade física e da dignidade da pes
soa humana, em que pesem as dificuldades
muitas vezes encontradas no exercício de
suas funções.

Esse manifesto é assinado pela Associação de
Cabos e Soldados da Polícia Militar, Associação dos
Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, Associa
ção dos Policiais Militares, Associação de Defesa dos
Policiais Militares, Clube dos Oficiais da Polícia Mili
tar, Associação dos Oficiais da Reserva da Polícia Mi
litar, União das Pensionistas da Caixa Beneficente da
Polícia Militar, Associação dos Policiais Militares Defi
cientes Físicos, Associação Fundo de Auxílio Mútuo
dos Policiais Militares, Associação dos Socorros Mú
tuos dos Policiais Militares, Associação Desportiva da
Polícia Militar, Associação dos Inativos e Pensionistas
da Polícia Militar, Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores da Polícia Militar e Associação
das Policiais Militares Femininas.
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PUPSL

PSDB/PTB

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT

Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Euripedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rondônia: 5

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Presentes do Acre : 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Darci Coelho PFL
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins : 3Partido Bloco

Trazemos esse manifesto à Casa para mostrar
que realmente precisamos valorizar e respeitar a Polí
cia Militar como um todo, ainda que algum pequeno
deslize possa ser cometido.

Realmente, no último fim de semana, pessoas
ligadas à minha posição parlamentar tiveram peque
no incidente com policiais militares de um batalhão da
minha região. Nem por isso deixo de registrar a defe
sa da integridade da gloriosa Polícia Militar do Estado
de São Paulo, que não pode ter, por esse ou aquele
fato isolado, maculada sua condição de bem servir à
Nação. Hoje, sem dúvida alguma, quando a popula
ção da periferia das grandes cidades precisa de apo
io, não apenas policial, mas social, encontram na Po
lícia Militar essa colaboração.

Não podemos deixar de reconhecer a importân
cia da Pol ícia Militar de São Paulo. Apoiamos todos os
policiais militares desse estado, e não apenas seu
Comandante-Geral.

Muito obrigado.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

PARÁ

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
João Castelo PSDB PSDB/PTB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunicio Oliveira

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Elton Rohnelt PFL
Presentes de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Feijao PST
Eduardo Seabra PTB
Presentes do Amapá: 2

Gerson Peres
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Renildo Leal
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará : 6

AMAZONAS

PFL
PPB

Átila Lins
Luiz Fernando
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PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSDB/PTB

SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
S.Part.
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB
Augusto Farias PPB
João Caídas PL PUPSL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonó PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 7

José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB
Pedro Corrêa PPB
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Severino Çavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco :16

Claudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
Joao Almeida
João Leão
Jorge Khoury
Jose Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Pedro Irujo

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

PERNAMBUCO

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PPS
PSB
PSB
PSB
PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB PMDB/PST/PTN
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN
Efraim Morais PFL
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB
Marcondes Gadelha . PFL
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba : 9

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Unhares PPB
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviana PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB
Vicente Arruda SOB PSDB/PTB
Presentes de Ceará: 15

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Gonzaga Patriota
Inocéncio Oliveira
Joaquim Fran,cisco
José Chaves
José Mendorlça Bezerra
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PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de aliveira PFL
Ayrton Xerez PPS
Bispo Rodrigues PL
Coronel Garcia PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
lédio Rosa PMDB PMDB/PSTIPTN
Jair Bolsonaro PPB
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Feijó PSDB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 24

Niltor Baiano PPB
Rita Camata PMDB PMDB/PSTIPTN
Presentes do Espírito Santo: 7

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Edinho Araújo PPS
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB
PFL
PPB

EspíRITO SANTO

PSDB
PSDB
PT
PTB
PSDB

Aloizio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Marcus Vicente

Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia : 26

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN
Aracely de Paula PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Edmar Moreira PPB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN
Herculano Anghinetti PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarelia PT
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN
João Magno PT
José Milita0 PSDB PSDB/PTB
Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN
Lincon Portela PSL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL PUPSL
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN
Virgílio Guimarães PT
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais : 35



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 15331

Jair Meneguelli PT Pedro Wilson PT
João Herrmann Neto PPS Presentes de Goiás: 7
João Paulo PT
José Genoíno PT

MATO GROSSO DO SUL

José Indio PMOB PMOB/PST/PTN Ben-Hur Ferreira PT

José Roberto Batochio POT João Grandão PT

Julio Semeghini PSOB PSOB/PTB Marçal Filho PMOB PMOB/PSTIPTN

Luiz Antonio Fleury PTB PSOB/PTB Presentes do Mato Grosso do Sul : 3

Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB PARANÁ
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMOB PMDB/PST/PTN

Abelardo Lupion PFL

Marcos Cintra PL PUPSL
Affonso Camargo PFL

Michel Temer PMOB PMDB/PST/PTN
Airton Roveda PSOB PSOB/PTB

Milton Monti PMOB PMDB/PST/PTN
Alex Canziani PSOB PSDB/PTB

Nelo Rodolfo PMOB PMDB/PST/PTN
Chico da Princesa PSOB PSOB/PTB

Neuton Lima PFL
Dirceu Sperafico PPB

Paulo Kobayashi PSOB PSOB/PTB
Dr. Rosinha PT

Paulo Lima PMOB PMOB/PST/PTN
Flávio Arns PSOB PSDB/PTB

Salvador Zimbaldi PSOB PSOB/PTB
Gustavo Fruet PMOB PMOB/PST/PTN

Sampaio Dória PSOB PSDB/PTB
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN

Silvo Torres PSOB FSOB/PTB
Iris Simões PTB PSOB/PTB

VadãoGomes PPB
Ivanio Guerra PFL

Zulaiê Cobra PSOB PSOB/PTB
José Borba PMDB PMOB/PST/PTN

Presentes de Sao Paulo: 40
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSOB PSOB/PTB

MATO GROSSO Márcio Matos PT

Celcita Pinheiro PFL Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB

Osvaldo Sobrinho PSOB PSOB/PTB Moacir Micheletto PMOB PMOB/PST/PTN

Pedro Henry PSDB PSOB/PTB Nelson Meurer PPB

Teté Bezerra PMOB PMOB/PST/PTN Odílio Balbinotti PSOB PSOB/PTB

Wilson Santos PMOB PMOB/PST/PTN Oliveira Filho PSOB PSOB/PTB

Presentes do Mato Grosso: 5 Osmar Seraglio PMOB PMOB/PST/PTN
Renato Silva PSOB PSOB/PTB

DISTRITO FEDERAL Ricardo Barros PPB

Alberto Fraga PMOB PMOB/PST/PTN Rubens Bueno PPS

Maria Abadia PSOB PSDB/PTB Santos Filho PFL

Paulo Octávio PFL Werner Wanderer PFL

Pedro Celso PT Presentes do Paraná: 27

Wigberto Tartuce PPB SANTA CATARINA
Presentes do Distrito Federal : 5 Antônio Carlos Konder Reis PFL

GOIÃS Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB PMOB/PST/PTN

Barbosa Neto PMOB PMOB/PST/PTN Edison Andrino PMOB PMOB/PST/PTN
Jovair Arantes PSOB PSOB/PTB Fernando Coruja POT
Luiz Bittencourt PMOB PMOB/PST/PTN Hugo Biehl PPB
Nair Xavier Lobo PMDB PMOB/PST/PTN João Pizzolatti PPB
Norberto Teixeira PMDB PMOB/PST/PTN Raimundo Colombo PFL
Pedro Chaves PMDB PMOB/PST/PTN Renato Vianna PMOB PMDB/PST/PTN
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PSDB/PTB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina : 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Colares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Enio Baee; PDT
Esther Grossi PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotlo PMDB PMDB/PST/PTN
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Paim PT
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 18

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 310 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1

PROPOSTA DA EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 96-8, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nQs 112-Al95, 500-Al97 e
368-A/96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de

nºs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nºs 1, 2, 3, 5, 7,
8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 18, 19,20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição nºs
127-A/95 e 215-A/95, apensadas, e das
emendas nºs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio
Carlos Biscaia, e, em conjunto, os Deputa
dos Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pi
res, Nélson Pellegrino, Antônio Carlos Bis
caia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre
Roque. Foram aprovados os destaques de
n9s 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42,
33,293,27,88,238,187,67,32,149,73e
os destaques dos relatórios parciais dos De
putados Luiz Antônio Fleury e Renato Vian
na; rejeitados os de nºs 297, 291, 251, 23,
220, 82, 155, 50, 292, 295, 233, 256, 283,
221,177,184,286,25,216,219,162,200,
218, 240, 201, 274, 217, 248, 101 e os des
taques dos relatórios parciais dos Deputa
dos José Roberto Batochio e Ibrahim
Abi-Ackel; e prejudicados os de nºs 156, 38,
40,241,71,83,37,86,154,13,134,112,
208, 24, 280, 212, 213, 211, 113, 210, 34,
78, 111 e 59 (Relatora: srª Zu/aiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC n9s:
112-A/95, 127-A/95, 215-A/95, 500-Al97 e
368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Por
acordo das Lideranças Partidárias, vão a votos na
sessão de hoje o Destaque de Bancada nº 153 e as
Emendas Aglutinativas nQs 44 e 40.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa Requerimento de Destaque de Bancada n9

153:

DESTAQUE DE BANCADA - PTB N9 153

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Desta

que Para Votação em Separado da expressão "no
que couber" e '11, 111, VI, VII, VIII-A e X" do parágrafo
4º do artigo 129 da Constituição Federal, referido
pelo art. 39 do Substitutivo adotado pela Comissão
especial.
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Esclarecemos que se trata de Destaque da
Bancada do PTB, nos termos do § 2º do art. 161 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tra
ta-se de destaque de bancada do PTB.

Com a palavra a srª Relatora, Deputada Zulaiê
Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o desta
que de bancada do PTB quer suprimir as expres
sões "no que couber" e os incisos colocados no tex
to, no art. 129, § 4º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, fizemos uma reunião na sala
de V. Ex!! Há, portanto, acordo. Não vamos discutir
o que 05 juízes e os promotores podem ter iguais.
Estamos acordados. Vamos votar o destaque, apro
vá-lo e tirar do texto a expressão "no que couber" e
os incisos, deixando tanto a Magistratura quanto o
Ministério Público e o art. 93. E eles vão decidir o
que é competência do Ministério Público ou da Ma
gistratura.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portan
to, quem quiser manter o texto votará "sim". Quem
quiser aprovar o destaque para suprimir o texto vo
tará "não".

o Deputado Fernando Coruja tem a palavra
para encaminhar a favor.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de come
çar a encaminhar, gostaria de um esclarecimento da
eminente Relatora.

Deputada Zulaiê Cobra, estamos por esse dis
positivo igualando os membros do Ministério Público
e os do Poder Judiciário. A pergunta que faço é em
relação à chamada Lei da Mordaça, já que este Ple
nário aprovou-a para os juízes e não fez o mesmo
com relação ao Ministério Público.

Pergunto à eminente Relatora: aprovado este
dispositivo, a Lei da Mordaça alcançará também o
Ministério Público?

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
uma coisa nada tem a ver com a outra. Isso aqui diz
respeito a subsídios de juízes e promotores. O autor
do destaque, Deputado Luiz Antonio Fleury, foi mui
to claro. Não tem nada a ver com outras situações

aprovadas ou não no Plenário, senão eu não con
cordaria. Dizem respeito apenas às condições de
trabalho e de subsídios. Quero que o Deputado Fle
ury esclareça isso melhor, mas não tem nada a ver
com a lei da responsabilidade que aprovamos para
os juízes e não para o Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao autor do destaque, Deputado Luiz
Antonio Fleury.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o des
taque visa exatamente dar à Magistratura e ao Mi
nistério Público o mesmo regime jurídico. Isso signi
fica que, retirando o "no que couber" e aqueles dis
positivos, é claro que aquilo não se aplica - por ser
peculiar da Magistratura - ao Ministério Público. O
intérprete da Constituição saberá fazê-lo. Não impli
ca a volta da Lei da Mordaça porque está prevista
no art. 95 e não no art. 93.

Contudo, implica darmos ao Ministério Público
de todo o Brasil condições necessárias para o exer
cício da sua atividade. Essa luta é de mais de trinta
anos.

Tenho certeza de que a aprovação da emenda
dará ao Ministério Público recursos no sentido de
que, equiparando-se à Magistratura, mantidas as
devidas diferenças entre as duas carreiras, possa
mos ter melhor atuação desse órgão do País a ser
viço da sociedade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo um esclare
cimento. Não há acordo em relação ao mérito?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
acordo, Deputado Jutahy Júnior?

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, houve
acordo, porque a matéria, na reforma em si, em nada
interfere. Trata-se de discussão se juiz e promotor ga
nharão igualmente, se os cargos terão as mesmas
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considerações. Mas, para manter o texto que está
hoje aprovado, há necessidade de S08 votos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. O acordo é "não". Portanto, vamos colocar
"não" no painel.

Os Srs. Líderes concordam?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
esse destaque faz justiça ao Ministério Público. Su
primir a expressão "no que couber" em nada prejudi
ca o texto da Relatora. Apenas dá ao Ministério PÚ
blico os mesmos direitos consagrados ao Poder Ju
diciário nos incisos citados.

É fundamental fortalecer o Ministério Público
para a defesa da cidadania, da sociedade.

Considero o Ministério Público órgão de funda
mentaI importância numa sociedade de liberdade,
de justiça e, sobretudo, de paz e tranqüilidade. Por
isso, sou a favor do destaque. Acredito que todos
deveríamos aprová-lo no sentimento de que o Minis
tério Público é um órgão que se impõe hoje nesse
novo modelo de democracia que desejamos cons
truir em nosso País.

O PFL vota "não", para a aprovação do desta
que.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, concordamos com
o destaque, até porque estabelece correto equilíbrio
na relação entre o Ministério Público e o Poder Judi
ciário. O Ministério Público é peça importante na
Justiça e no Direito. Esse destaque equaciona trata
mento igual referente à matéria que a Sra. Relatora
esclareceu. Não estamos discutindo competência,
mas condição funcional dos integrantes do Ministé
rio Público com o Poder Judiciário.

Portanto, votamos com o acordo, "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação as expressões destacadoas. A Presidência
solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZZIO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZZIO
(Bloco/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, não obstante a orientação do Bloco Par
lamentar PSDB/PTB seja "não", votarei "sim", com a
Relatora, porque entendo que o texto colocado no
substitutivo de S. Ex!! é o mais adequado para o
bom funcionamento da Justiça.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (810
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN vo
tará "não" porque, hoje, todos sabem que ao Mi
nistério Público foram concedidos todos os direi
tos da Magistratura. Se pinçarmos alguns pontos,
veremos que, na verdade, o que está no texto não
existe.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
uma observação em relação à emenda que se acha
em processo de votação.

A supressão da expressão "no que couber", na
verdade, vai gerar imprecisão técnica. O art. 93 da
Constituição considera atos específicos da tarefa ju
risdicional e situações peculiaríssimas da carreira da
Magistratura que, a rigor, não se aplicam ao Ministé
rio Público.

Todavia, foi feito um acordo. Registro aqui a
atecnia com que ficará redigido o texto. Como os
acordos são feitos para serem cumpridos, vamos fa
zê-lo. O PDT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em pro
cesso de votação nominal.

O SR. CARLITO MERSS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, quero aqui manifestar o to
tal apoio à campanha nacional que o Sindicato dos
Auditores Fiscais da Receita Federal desencadeiam
esta semana, reivindicando a correção da tabela do
Imposto de Renda em 28,4%, que representa o índi
ce de inflação de janeiro de 1996 a dezembro de
1999, medido pelo índice de Preços ao Consumidor
Ampliado - IPCA, utilizado pelo Governo para rea
justar a Ufir do período.
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A Delegacia Regional de Florianópolis e Itajaí
da entidade realizou um debate nesta terça-feira,
em que alertou para as distorções promovidas por
esse congelamento da tabela. Os dados são assus
tadores. A fome do leão está além da conta. Um
verdadeiro confisco da renda atinge em cheio a já
arrochada classe média. E quanto menor o salário,
maior a diferença entre o que se paga e o que se
deveria estar pagando. Há casos, pasmem, em que
essa diferença chega a cerca de 400%!

Um exemplo: quem tem um salário mensal de
2 mil reais hoje paga 876 reais de imposto por ano.
Se a tabela fosse reajustada, pagaria somente 179
reais e 31 centavos. Ou seja, está pagando, anual
mente, 696 reais e 69 centavos a mais - ou quatro
vezes mais do que deveria pagar. E observem que
80% dos declarantes do Imposto de Renda situ
am-se nessa faixa.

Com o reajuste de 28,4%, o limite de isenção
deveria ser de 1.155 reais e 60 centavos, e não os
atuais 900 reais.

No caso dos assalariados que estão com os
vencimentos congelados - como os servidores pú
blicos -, o estrago da inflação é duplo: primeiro,
pela corrosão do salário; segundo, porque suas des
pesas aumentaram e não foram deduzidas na mes
ma proporção.

Mesmo para quem teve reajustes salariais a
mordida é grande. Isso porque, ainda que tenha
mantido seu poder aquisitivo, o limite de dedução
estagnado levou a um crescimento no valor a ser
pago. Esse problema atinge tanto os que permane
ceram como os que mudaram de faixa.

Mas tudo isso por quê? Qual o motivo desse
não-reajuste da tabela do imposto e dos limites de
dedução? Ora, porque é a forma mais fácil que este
Governo encontrou para aumentar a arrecadação e
atender, assim, às ordens do Fundo Monetário Inter
nacional.

Seria de estranhar se fosse diferente. Seria de
estranhar, repito, em se tratando do Governo FHC,
se quisesse fazer a tão necessária reforma tributá
ria; se quisesse de fato promover a justiça social
com distribuição de renda; se mexesse com quem
concentra a renda no País.

Ao contrário, reforça o absurdo que marcou os
500 anos de dominação das elites sobre a maioria
da população de nosso País: ou seja, quem tem
menos, paga mais; quem tem mais, paga muito pou
co ou não paga - como os banqueiros, que não se

livram dos impostos com a mesma facilidade com
que conseguem recursos públicos para garantir
seus lucros astronômicos.

Por tudo isso, na defesa dos interesses da ma
ioria, de uma verdadeira reforma tributária, voltada
para a justiça social e para a melhor distribuição de
renda, chamo a atenção da sociedade para que par
ticipe ativamente da campanha do Sindicato dos Au
ditores Fiscais da Receita Federal. Chega de confis
co!

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Venham ao plenário, Srs. Depu
tados.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro a
ausência neste momento do Deputado Marcelo
Déda, nosso coordenador nesta matéria da reforma
do Judiciário, que se encontra no Departamento Mé
dico.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu
nico aos Srs. Deputados que amanhã haverá ses
são extraordinária, pela manhã, e sessão ordinária à
tarde.

Portanto, as Comissões que operarem ama
nhã funcionarão até o momento da Ordem do Dia.
Iniciada a Ordem do Dia, não poderão continuar os
trabalhos.

O SR. SíLVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. SíLVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de dar sugestão com relação a essa decisão.

V. Exª poderia determinar o horário para que
se esgotem os trabalhos de Comissões, a partir do
qual estaria iniciada a Ordem do Dia, ao contrário do
que vinha ocorrendo, quando se espera que os tra
balhos de Comissão acabem para iniciar a Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Isso é
impossível, Excelência. Os Deputados só vêm ao
plenário quando começa a Ordem do Dia. É preciso
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ainda haver certa insistência. Quanto ao horário, fi
xo-o em 10 horas, na esperança de que até esse
momento estejam presentes 308 Deputados na
Casa. É difícil.

O SR. SílVIO TORRES - Nesse momento o
trabalho de Comissões ainda não terá começado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois é.
A rigor, às 10 horas o painel já deveria registrar a
presença de 308 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham votar. Vou encerrar a vota
ção.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. JOSE ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco PSB/PCdoB convoca seus Parla
mentares a plenário. Estamos em processo de vo
tação nominal.

Sr. Presidente, nosso voto é "não".

Sr. Presidente, em primeiro lugar, entendemos
que a alteração proposta no destaque se justifica,
porque a enumeração de inciso do art. 93, como
únicos aplicáveis à carreira do Ministério Público,
exclui outros perfeitamente aplicáveis.

Em segundo lugar, quanto à expressão "no
que couber", embora, como registrou o Deputado
José Roberto Batochio, seja mais técnico manter
essa expressão, sua retirada não causará embaraço
à boa aplicação do dispositivo e impedirá que, por
essa via, se estabeleçam diferenciações não justifi
cáveis do ponto de vista funcional entre magistrados
e membros do Ministério Público.

Por essa razão, o voto do Bloco PSB/PCdoB é
"não".

O SR. DR. HELIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExD a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
encaminhando requerimento de informações ao Mi
nistério da Saúde sobre a prestação de contas de
convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Cam
pinas para combate ao dengue.

Hoje a população de Campinas se vê frente a
uma epidemia de dengue autóctone. Há reclamação
da sociedade no sentido de receber a verba aditiva
no valor aproximado de 1 milhão e 900 mil reais
para este ano. Essa verba ainda não foi liberada,
porque existem problemas na prestação de contas
referentes ao primeiro termo aditivo do ano passado
em mais de 2 bilhões de reais.

Solicitamos ao Ministério da Fazenda que nos
informe as irregularidades existentes na prestação
de contas de verbas do ano passado relativa à pre
venção do dengue, para que possa haver a libera
ção ainda este ano, visto que Campinas passa por
uma grande ameaça de epidemia de dengue autóc
tone.

Por essa razão, repito, estamos encaminhando
requerimento de informações ao Sr. Ministro da Sa
úde.

Muito obrigado.

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso à
Venezuela alguns acordos foram assinados entre
aquele país e o Brasil.

A consolidação da linha de transmissão de
Guri para Boa Vista irá melhorar a linha energética
não só de Roraima, mas do norte do Brasil. Os
acordos firmados na área petrolífera irão permitir
que o óleo bruto brasileiro seja refinado por em
presas brasileiras visando atender hoje à escas
sez do pólo brasileiro para realizar tal operação.
Todas as relações entre Brasil e Venezuela são
importantes.

Sr. Presidente, o que nos causou estranheza
foi o fato de o Brasil, através do Banco Nacional de
Desenvolvimento - BNDES, financiar a construção
de uma ponte na Venezuela, no valor de 420 mi
lhões de reais.

Quanto ao relacionamento Brasil-Venezuela,
não discutimos a questão estratégica da construção
da ponte.

Sr. Presidente, não entendemos o fato de o
BNDES, quando o Brasil precisa de infra-estrutura, fi
nanciar uma ponte na Venezuela. Não nos causa es
tranheza ser na Venezuela, mas a ponte ser construí-
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da pela Odebrecht, essa mesma Odebrecht que há
poucos dias estava inadimplente junto ao Cadin - ou
seja, não poderia receber recursos do BNDES.

O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior pode suspender por 90 dias a
inadimplência de qualquer empresa junto ao Cadin.
Daí por que estamos encaminhando à Mesa requeri
mento de informações ao Ministro Alcides Tápias, a
fim de que S. Ex!! esclareça por que liberou recursos
casados, de certa forma, para beneficiar a empresa
Odebrecht.

Também estamos preocupados com o fato de
o BNDES ter liberado 150 milhões de reais para a
República Dominicana, quando o nosso País neces
sita de financiamento em diversas árel'l$.

Sr. Presidente, por isso, repito, estamos enca
minhando à Mesa requerimento de informações a
fim de que seja esclarecido o que ficou muito dúbio
e preocupante para a sociedade brasileira.

O SR. MARCOS ROLIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MARCOS ROLIM (PT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveito o momento para registrar que a Comis
são de Direitos Humanos, juntamente com a
UNESCO, as Embaixadas de Israel e da Alema
nha, realizou palestra com o Prof. Shimon Samu
eis sobre o tema "Ódio on-Iine: discriminação e
racismo na Internet".

Agradeço à Presidência a atenção e o empe
nho em viabilizar essa promoção. Quero também
agradecer, de forma especial, ao Deputado Líder
Inocêncio Oliveira o apoio, ao permitir o uso da sala
que estava sendo ocupada pelo PFL.

Sr. Presidente, estou encaminhando requeri
mento à Mesa Diretora, a fim de que possa ser
constituído um grupo de Parlamentares com o obje
tivo de estudar a necessidade de regulamentos para
a Internet no Brasil, especialmente os que proíbam
ou encontrem formas de identificação de autoria de
sites que propagam a violência, o racismo e a dis
criminação.

Não é mais possível permitir às crianças e aos
jovens o acesso a sites que propagam como cons
truir uma' bomba, como produzir um atentado com

eficácia, como encontrar alternativas de prostituição
infantil, entre outras práticas criminosas.

É preciso acabar com o anonimato na Internet.
Quando os provedores registram os endereços ele
trônicos, não podem permitir o anonimato desses re
gistros.

Esta Casa tem a grave responsabilidade de
procurar um tipo de regulamento que permita, de um
lado, a manutenção da liberdade total de expressão
e de informação e, do outro, algum mecanismo de
controle de identificação dos responsáveis pelos si·
tes que propagam o ódio, o racismo e a discrimina
ção.

Deixo registrado os meus agradecimentos a
todos e encaminho à Mesa requerimento que objeti
va a formação de um grupo especial de estudos da
Internet. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Todos votaram?

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, hoje no Auditório
Nereu Ramos aconteceu a primeira reunião do
lançamento do MDB - Movimento Democrático
de Base -, que contou com a participação do
ex-Deputado Federal Paes de Andrade, Presiden
te do nosso partido, dos Senadores Roberto Re
quião e Pedro Simon e mais de 25 Parlamentares
do PMDB.

Parlamentares de outros partidos foram levar o
apoio e o abraço a esse movimento que nasce com
o intuito de resgatar o papel e a história do antigo
MOS, hoje PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar. Todos votaram? (Pausa.)

Está encerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado:
SIM: 05
NÃO: 336
ABSTENÇÕES: 01

TOTAL: 342

São Suprimidas as Expressões.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 - DVS N° 153 N PTB

Inicio Votação: 1110412000 17:32

Fim Votação: 1110412000 17:48

Resultado da Votação
Sim 5
Não 336
Abstenção 1

Total da Votação 342

Art. 17 1

Total Quorum 343

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:54

Orientação
PSDBlPTB - Não
PMDBIPST/PTN N Não
PFL -Não
PT· Não
PPB -Não
PDT- Não
PSBIPCOOB • Não
PUPSL- Não
PPS- Não
PV-Não
PHS - Não
GOV•• Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não

Elton Rohnelt PFL Não

Total Roraima: 2

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Não

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Amapá: 5

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Não

Babá PT Não
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Rocha PT Não
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Não
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Não

Total Pará: 9

AMAZONAS
Átila Lins PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
SUas Câmara PTB PSDB/PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Não
Eurfpedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Não
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Não
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Não

Total Rondonia : 8

ACRE
lIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
José A1eksandro PSL PLlPSL Não
Márcio Bittar PPS Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Não

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Não

Darci Coelho PFL Não

Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN Não

João Ribeiro PFL Não

Kátia Abreu PFL Não

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Não
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Não
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
João Castelo PSDB PSDB/PTB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Nêo
Nice Lobão PFL Nao
Pedro Femandes PFL Não
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Não

Total Maranhio: 13

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PUPSL Nilo
Anfbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Não
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Não
AntOnio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Não
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Não
ChIquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Não
Eunlcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Inécio Arruda PCdoB PSB/PCDQB Nêo
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Não
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Não
Mauro Benevides PMDB PMDB/PSTlPTN Não
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Não
Rommel Feij6 PSDB PSDB/PTB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Não

Total Ceará: 17

PIAuí
AtUa Lira PSDB PSDB/PTB Não
B.Sé PSDB PSDB/PTB Não
Ciro Nogueira PFL Não
Joêo Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Não
Mussa Dames PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themlstocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 1

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Nêo
Armando AbrJio PMDB PMDB/PST/PTN Não
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Não
Damião Faliciano PMDB PMDB/PST/PTN Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Não
Wilson Braga PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Carlos Batata PSOB PSDB/PTB Não
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Nêo
Joaquim Francisco PFL Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Não
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PPS Não
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Não

Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Não

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Joaquim Brito PT Não

José Thomaz Nonõ PFL Não

Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Não

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Não

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Nao

Marcelo Déda PT Não

Total Sergipe: 3

BAHIA
Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Não

Eujácio Simões PL PUPSL Não

Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Não

FrancistOnio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN ' Não

Geraldo Simões PT Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDQB Não

Jaime Femandes PFL Não

Jairo Azi PFL Não

Jairo Cameiro PFL Não

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSDB PSDB/PTB Não

João Leão PSDB PSDB/PTB Não

Jonival Lucas Junior PFL Nêo

Jorge Khoury PFL Não

José Lourenço PFL Nào

José Rocha PFL Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
José Ronaldo PFL Ntio
Jutahy Junior PSDB PSDBIPTB Ntio
Leur Lomanto PFL Ntio
Luiz Moreira S.Part. Ntio
Manoel Castro PFL Ntio
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Ntio
Nelson Pellegrino PT Ntio
Paulo Braga PFL Ntio
Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN Não
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Ntio
Ursicino Queiroz PFL Ntio
Waldir Pires PT Ntio
Walter Pinheiro PT Ntio
Yvonilton Gon;;alve~ PPB Ntio

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Não
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN NSo
Aracely de Paula PFL Ntio
Carlos Melles PFL Não
Cleuber Carneiro PFL Ntio
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Ntio
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Ntio
Eliseu Resende PFL Ntio
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Ntio
Gllmar Machado PT Nso
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Ntio
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Ntio
Herculano Anghinetli PPB Ntio
Ibrahim Abi-Ackel PPB Ntio
Jaime Martins PFL Nso
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
José Militão PSDB PSDBIPTB Não
Júlio Delgado PMDB PMD8/PST/PTN Não
Linceln Portela PSL PUPSL Nso
Márcio Reinaldo Moreira PP8 Não
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Maria Elvira PMDB PMDB/PSTIPTN Nêo
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Não
Odelmo Letio PPB Não
Ollmpio Pires PDT Não
Osmênio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Ntio
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Não

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCDOB Não
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Partido Bloco . Voto
MINAS GERAIS
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Virgflio Guimarães PT Não
Zaire Rezende PMOB PMDB/PST/PTN Não
Zezé Perrel/a PFL Não

Total Minas Gerais: 40

EspiRITO SANTO
Alo[zio Santos PSDB PSDB/PTB Não
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Não
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Não
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Não
Max Mauro PTB PSDB/PTB Não
Nilton Baiano PPB Não
Rita Camata PMDB PMDB/PSTlPTN Não

Total Espirito santo: 8

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB Não
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSOB PSDB/PTB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Não
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Não
Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB Não
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Não
lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN Não
Jair Bolsonaro PPB Não
João Sampaio PDT Não
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN Não
Luiz Sérgio PT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PLlPSL Não
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB Não

Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Não
Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa POT Não

Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Não

Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não

Aloizio Mercadante PT Não

André Benassi PSDB PSDB/PTB Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Sim

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não
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Partido Bloco Voto

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Glgllo PTB PSDB/PTB Não
Clovis VoIpl PSDB PSDB/PTB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PSL PUPSL Não
Delfim Netto PPB Não
Dr. Eviláslo PSB PSB/PCDOB Não
Or. Hélio PDT Não
Edinho Araújo PPS Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo PDT Não
Jair Meneguelli PT Não
Joêo Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
José Genofno PT Nao
José Indio PMDB PMDB/PST/PTN Nao
José Machado PT Nao
José Roberto Batochlo PDT Não
Julio Semeghlnl PSDB PSDB/PTB Não
Lamartine Posetta PMOB PMDB/PST/PTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSOB/PTB Não
Luiza Erundlna PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbleri PMDB PMDB/PST/PTN Não
Marcos Cintra PL PUPSl Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17

Milton Montl PMOB PMDB/PST/PTN Não

Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Não
Neuton Lima PFl Não

Paulo Kobayashl PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Não
Professor Luizinho PT Ni!o

Rubens Furlan PPS Não
Sampaio DórIs PSDB PSDB/PTB Não
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Não
Vadão Gomes PPB Não

Valdemar Costa Neto PL PUPSl Não

Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim

Total SAo Paulo: 50

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Não

Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Não

Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Nêo
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB PMOB/PST/PTN Não
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Não
Pedro Celso PT Não
Wigberto Tartuce PPB Não

Total Distrito Federal: 6

GOIÃS
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Não
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Não
Jovair Arantes PSDB PSDB/pTB Sim
Lldia Quinan PSDB PSDB/PTB Não
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Não
Norberto Teixeira PMDB PMOB/PST/PTN Não
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Não

Total Goiás: 9

MATO GROSSO CO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
Pedro Pedrossian PFL Não

Total Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PSOB PSDB/PTB Não

AJex Canzlani PSDB PSDB/PTB Não

Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Não

Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosinha PT Não

FlávioAms PSDB PSDB/PTB Não
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Não

Iris Simões PTB PSDB/PTB Não
Ivanio Guerra PFL Não
José Janene PPB Não

Luciano Pizzatto PFL Não

Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Não

Márcio Matos PT Não

Max Rosenmann PSDB PSbB/PTB Não

Moacir Michelelto PMDB PMDB/PST/PTN Não

Nelson Meurer PPB Não

Odflio Balblnotti PSDB PSOB/PTB Não

Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB Não

Osmar Serraglio PMDB PMOB/PST/PTN Não

Padre Roque PT Não

Renato Silva PSDB PSDB/PTB Não

Rubens Bueno PPS Não

Santos Filho PFL NãO

Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 26
"

SANTA CATARINA
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Partido Bloco Voto
C;~NTA C4TARINA
Antônio Cartos Konder Reis PFL Abstenção
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMOB PMDB/PST/PTN Não
Edison Andrino PMDB PMOB/PST/PTN Não
Fernando Coruja PDT Não
Hugo Biehl PPB Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Vicente Caropreso PSOB PSDB/PTB Não

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp PDT Não
Alceu Callares POT Não
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN Não
Enio Bacci PDT Não
Esther Grossi PT Não
Fetter Júnior PPB Não
Henrique Fontana PT Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Marcos Rolim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOB/PST/PTN Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não

Synval Guazzelli PMOB PMDB/PST/PTN Não

Telmo Kirst PPB Não

Waldomiro Fioravante PT Não
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB Não

Total Rio Grande do Sul: 16
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa a Emenda Aglutinativa nº 44.

EMENDA AGLUTINATIVA Nl! 44

Art. 1º Acrescente-se ao art. 125 da Constitui
ção, referido no art. 34 do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial, onde couber, dois novos parágra
fos com a seguinte redação.

"Art. 125 .
- O Tribunal de Justiça poderá funcio

nar descentralizadamente, constituindo Câ
maras regionais, a fim de assegurar o pleno
acesso do jurisdicionado à justiça em todas
as faces do processo.

- O Tribl.::1a! de Justiça instalará a jus
tiça itinerante, com a realização de audiên
cia e demais funções da atividade jurisdi
ção, servindo-se de equipamentos públicos
e comunitários.

Justificação

A presente Emenda aglutina as idéias constan
tes das Emendas nº 21-CE/99 (art. 23) nº 11-CE/99
(art. 2º) e do próprio Substitutivo adotado pela Co
missão Especial (art. 107, §§ 2º e 3º e art. 113, §§ 2º
e 3º), visando prever a possibilidade de instituição,
por lei estadual, da justiça itinerante e das Câmaras
regionais.

Uma das preocupações centrais da Comissão
Especial que analisou a PEC nº 96/92 foi aproximar a
Justiça dos cidadãos brasileiros, mesmo aquelesa
queles residentes nos mais longínquos rincões do
País. Assim sendo, institui-se a possibilidade de cria
ção de Câmaras regionais nos órgãos de segundo
grau da Justiça comum e especializada da União - 05
Tribunais Regionais Federais e os Tribunais Regiona
is do Trabalho _, que poderão funcionar descentrali
zadamente na área de sua jurisdição. Da mesma for
ma, prevê-se a criação da justiça itinerante, que per
mitirá a realização das atividades jurisdicionais em
todo o território sob jurisdição dos juízos e tribunais
federais.

Seguindo essa inspiração, portanto, não há ra
zão para que não haja um paralelo entre a Justiça Fe
deral e a Justiça dos Estados, mormente porque so
bre esta última recaem a maioria dos feitos submeti
dos ao Poder Judiciário, com especial destaque para
as questões mais quotidianas, e, por isso mesmo, de
maior interesse do cidadão.

A emenda ora apresentada traz para o texto da
reforma a necessária correspondência entre os diver
sos ramos do Poder Judiciário,sendo imprescindível
sua aprovação para a boa sistematização do texto.

Sala das Sessões, - Aécio Neves, Líder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à srª Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - &P.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a Emenda Aglutinativa nº 44 refere-se à
Justiça itinerante, à possibilidade de o juiz e as câma
ras do Tribunal de Justiça se deslocarem da sede do
tribunal para fazer audiências em locais onde não
haja Comarca.

Esse texto estava no meu relatório, mas foi tira
do numa votação indevida, no momento da votação
da matéria sobre a Justiça Militar, que consta do mes
mo artigo.

Portanto, Sr. Presidente, estamos retornando ao
texto da reforma uma emenda importantíssima, a da
Justiça itinerante. Há acordo, todos querem essa Jus
tiça e vamos votar "sim" à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há acor
do de todos os Líderes?

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Há acordo de todos
os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pode
mos, então, pôr no painel o voto "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra. '

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ape
nas para registro, na votação anterior votei "não".

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
também votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá, para enca
minhar a votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, inicialmente quero fazer uma correção no
encaminhamento da Relatora, que disse que por uma
votação indevida esses parágrafos saíram do texto.

Na verdade, a votação na Comissão da Refor
ma do Poder Judiciário tinha preservado uma emen
da do Deputado Alberto Fraga sobre a Justiça Militar
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e, quando o relatório veio para o Plenário, esses dois pa
rágrafos foram salvos pela Relatora, o que é an
ti-regimental.

Formulamos questão de ordem à Mesa, acolhi
da por V. ExI, no sentido de que esses dois parágrafos
- o da Justiça itinerante e o do tribunal descentraliza
do - fossem extirpados do texto da Relatora. No en
tanto, havia um acordo com a Relatora, Deputada Zu
laiê Cobra, o qual previa que, se fosse mantida a Jus
tiça Militar, eu abriria mão d!3 questão de ordem e,
portanto, esses dois dispositivos poderiam voltar para
o texto da reforma do Judiciário.

Há pouco conversava com a Relatora e com o
Deputado Alberto Fraga no sentido de que aquilo que
foi decidido em relação à Justiça Militar não tivesse al
teração nas votações do segundo turno. Houve con
cordância, até porque não havia nenhuma posição
contrária à Justiça itinerante ou ao tribunal descentra
lizado. Tratava-se de questão regimental sobre os ar
tigos da Justiça Militar. Como na votação anterior foi
mantida a Justiça Militar, conforme previamente com
binado, não há dúvida nenhuma de que, retirando a
questão de ordem, permito regimentalmente que seja
votada essa emenda aglutinativa sobre a Justiça iti
nerante e sobre a atuação descentralizada do Tribu
nal de Justiça.

Cumprimento a Relatora, Deputada Zulaiê Cobra,
pela postura mantida nas votações relativas à Justiça
Militar e retiro qualquer objeção regimental, para que
essa emenda aglutinativa possa ser votada e, assim,
mantenha-se o acordo que, espero, como disse a Sra.
Relatora, seja cumprido também no segundo turno.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção a Emenda Aglutinativa n2 44. A Presidência solici
ta a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lu
gares, a fim de ter início a votação pelo sistema ele
trÔnico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores também se manifesta favoravel
mente a essa emenda, uma das grandes conquistas
que a eminente Relatora apresentou no projeto. A
emenda democratiza o Poder Judiciário e permite

que, com a Justiça itinerante,:o povo tenha acesso
mais ágil à prestação jurisdicional.

Por isso, o Partido dos Trabálhadores é favorá
vel à proposta.

O SR. JOSÉ L1NHARES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Midhel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra. .

O SR. JOSE L1NHARES (PPB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, 'Votei "não" na vota
ção passada.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela orGl'em.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT tam
bém está votflndo com o texto, da Relatora porque
nele aparece o compromisso, de todos os Parlamen
tares que se dispuseram, nesta reforma, a tornar a
Justiça mais acessível ao povo.

A descentralização facultaJiva que se permite no
texto aos Tribunais de Justiça, para que câmaras regi
onais se desloquem da sede cen~ral do Poder Judiciá
rio às comunidades, a fim de promoverem julgamen
tos de segundo grau, significa U'm passo concreto na
direção da descentralização da-Justiça.

De outro bordo, Sr. Presidente, a existência de
juízes de primeiro grau itinerantes faz com que a Jus
tiça cumpra o seu papel de facilitar o acesso do cida
dão ''à tarefa jurisdicional e à consecução da presta
ção jurisdicional.

Isso representa, Sr. Presidente, um passo em
direção à modernização, à descentralização e ao
acesso à Justiça. Essa é a finalidade do Poder Judi
ciário: oferecer justiça acessível a todos os cidadãos.

O SR. GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra. ,

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei a orientação do partido.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr"Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PROFE·SSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Presi
dente nacional do nosso partido, Deputado José
Dirceu, encontra-se no Rio de Janeiro e está para
chegar a esta Cas~, ainda durante as votações,
mas não pode realizar, por enquanto, a votação
anterior e esta.

Estamos justific~ndp, a ausência de S. Exª.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o PTB.

O SR. IBERÊ FERREIRA (PPB - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PPB,
na votação anterior.

O SR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com o PMDB. na votação anterior.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra p~la ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
parabenizar a eminente - Relatora, porque essa
emenda pode nortear o processo administrativo.
Entendo que a descentralização em qualquer ins
tância é o grande avanço do País. Quando descen
tralizamos a Justiça, permitindo que a câmara de
um tribunal se desloque para onde você tenha maior
necessidade, não tenho dúvida de que não é só
uma emenda de mérito para a reforma do Judiciário,
mas um norte que esta Casa deve t~T para a ques
tão administrativa do País. A descentralização é um
marco que o Paí~ precisa usar.

Muito obrigado.

A SRA. ALÇIONE ATHAYDE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra..

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da :oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "não", acompanhando o partido.

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com o PT.

O SR. LAIRE ROSADO (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, "não".

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,. na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o PT.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei "não".

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Co
munico aos colegas Deputados e Deputadas que
amanhã teremos sessão extraordinária a partir
das 9h. Vamos votar a reforma do Judiciário ainda
amanhã, de manhã e à tarde. Peço a presença de
todos.

O SR. HELENILDO RIBEIRO - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. HELENILDO RIBEIRO (Bloco/PSDB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei com o PSDB.

O SR. RENATO VIANNA (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei com o PMDB.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
informo a V. Exª e ao Plenário que uma delegação
da Comissão de Finanças desta Casa esteve no
Banco Central, reunin,do-se cOm técnicos e Direto
res daquela instituição, indagando a respeito do
processo do Banco Nacional, que o Banco Central
teve dificuldades de encontrar durante alguns
dias. Isso preocupa esta Casa, em particular a Co
missão de Finanças.
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o conjunto de Deputados que lá esteve, com o
Presidente Manoel Castro, terá oportunidade de,
amanhã, relatar ao conjunto da Comissão o que viu.
É algo que nos preocupa porque, de fato, houve
uma falha na sistemática de acompanhamento do
Banco Central de um processo da maior importância
para a lisura e o interesse nacional no que diz res
peito ao funcionamento do sistema financeiro. Espe
ramos que chegue a bom termo a Comissão de Sin
dicância criada pelo Banco Central através de porta
ria do seu Presidente, que tem trinta dias para apu
rar a responsabilidade nesse esquecimento de dois
anos.

A Comissão de Finanças está atenta e vai con
tinuar acompanhando esse caso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei com a orientação do meu partido.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
minha presença e meus votos. Acompanho o parti
do nas votações anteriores.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero fazer o registro neste plenário de que 45%
dos professores do Estado de Santa Catarina estão
em greve. Amanhã é dia de paralisação estadual,
da qual o Judiciário e o Legislativo participarão, por
que o Governo de Santa Catarina congelou os salá
rios há cinco anos. O Governador Esperidião Amin,
em sua campanha, prometeu o pagamento salarial
de três meses atrasados relativo ao Governo anteri
or. Mas S. Exl dividiu esse pagamento em três anos
e ainda disse que discutiria a possibilidade de au
mento salarial para daqui a dois anos.

Sr. Presidente, essa provocação do Governa
dor está nos levando à situação de greve e pedimos
ao Governo Estadual que tenha vontade política e
respeite, pelo menos, seus compromissos de cam
panha; que negocie e aprove a proposta do piso sa-

larial de 270 reais para 744 reais por 40 horas de
aula, apresentada pela categoria do magistério, pois
se trata de necessidade premente.

Depois de cinco anos de abandono, o magis
tério catarinense, juntamente com outras categori
as do serviço público estadual, estarão fazendo pa
ralisação, exigindo respeito, mas o Governo de
Santa Catarina até agora não fez nenhum gesto
para resolver a grave situação do serviço público
catarinense.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, manifesto meu voto com o partido.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (Blo
co/PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, para evitar punição administrativa, na última
votação, votei com o partido.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei com o partido.

O SR. DINO FERNANDES (Bloco/PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu voto é de acordo com a orienta
ção da bancada.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, hoje em São Paulo
será realizado ato público na PUC, promovido por
entidades da sociedade civil, como as centrais sindi
cais, a OAB e a própria PUC, lançando um movi
mento pela ética em São Paulo.

Trata-se de movimento cívico no sentido de
pressionar a Câmara de Vereadores a assegurar as
condições necessárias para que aconteça o impe
achment do Sr. Prefeito Celso Pitta e a instalação
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de uma CPI para apurar as graves denúncias que
vêm sucessivamente aparecendo na mídia. Elas re
querem investigação criteriosa e atuação decisiva
da Câmara Municipal para que a verdade venha a
público e os verdadeiros responsáveis sejam devi
damente punidos - e, de uma vez por todas, consi
ga-se virar a página da história políti
co-administrativa de São Paulo.

Esse ato público é o início de um grande movi
mento. Certamente, serão criadas as condições po
líticas necessárias para que esses fatos e esses
graves acontecimentos não fiquem no esquecimen
to, não haja impunidade' para os que efetiva e com
provadamente estejam envolvidos, responsabilizan
do-os por essas gra,ves denúncias que vêm sendo
feitas da nossa cidàde,' com graves repercussões
em todo o País.

Lamento não estar em São Paulo, Sr. Presi
dente, para comparecer a esse ato cívico, que cer
tamente repercutirá pelo País inteiro. Espero que
com isso estejamos criando as condições objeti
vas e políticas para se conseguir aquilo que a so
ciedade paulistana ~. a sociedade brasileira tanto
requerem do ponto de vista da ética e da morali
dade pública.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme o PMDB.

o SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PSDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com o meu partido. o
PSDB.

A SRA. MIRIAM REID (pOr - RJ. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteiri
or, votei de acordo com o meu partido, o PDT.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidení:e, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. ACCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB 
RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o PMDB.

O SJR. LAVOISIER MAIA (PFL - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com a orientação do Líder.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blo
co/PMDB - RN. Sem revisão do oradof.) - Sr. Presi
dente, na votação anterior, votei "não".

O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PT.

O SR. GERMANO RIGOTTO (B!oco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"não" na votação anterior.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (Bloco/PSDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"não" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar. Todos votaram?

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com a minha Liderança.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Partido dos Trabalhadores reafirma a po
sição favorável à emenda da Justiça itinerante.

Quero pessoalmente lamentar a saída do Mi
nistro José Carlos Dias. Ele é um advogado de re
nome, que honrava o Ministério da Justiça. Eu, pes
soalmente, quero lamentar, porque tenho certeza de
que S. Exa. à frente da Pasta da Justiça estava
prestando inestimáveis serviços à Nação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado:
SIM: 358
NÃO: 01
ABSTENÇÕES: 00
TOTAL: 359

É aprovada a Emenda Aglutinativa nº 44.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Ca_vel PPS Sim
Alce.te AlmeJde PMOB PMOSIPSTIPTN Sim
Elton RohneU PFL Sim

Total RoraI..... : S
AMAPÃ
Antonio Feljao PST PMDB/PSTIPTN Sim
Or. Benedito Dia. PPB Sim
Eduardo S_bra PTB P80B/PTB Sim
Evandro Mllhornen PSB PSBlPCOOB Sim
Jurandll Juarez. PMOS PMOSlPSTIPTN Sim

Total A .....pf1 : e

PARÁ
AnfvDldo V.'. PSOB PSOBlPTB Sim

Partido Bloco Voto
PARÁ
Babá PT Sim
Gerson Peres PPB Não
Glovannl Queiroz fJDT Sim
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
.Josué Bengtson PTB PSDBIPTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Renlldo Leal PTB PSDB/PTB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Parífl: '11

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avalino PFL Sim
SlIas Câmara PTB PSOB/PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Al'IUI2ona.: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eurfpedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonla : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PSL PLlPSL Sim
Márcio Blttar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDB/PTB Sim

.Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Joêo Ribeiro PFL Sim
Kãtia Abreu PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Tocantln. : 6

MARANHÂO
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Antonio .Joaquim Araújo PPB Sim
Casar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHAo
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jol!io Castelo PSD8 PSDBIPTB Sim
José Antonio Almeida PS8 PS8/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobao PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMD8 PMOB/PST/PTN Sim
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Sim

Total MaranhlO : 15

CEARÁ
Adolfo Marinho- PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eunlcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inácio Arruda PCdo8 PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviarío PSDB PSDB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTS Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Sim
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Tolal Ceará: 17

PlAul
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Sim
B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themfstocles Sampaio PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Total Piauf : 6

RIO GRANDE no NORTE
HenriQue Eduardo Alves PMDB- PMDB/PST/PTN Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAfsA
Armando Abflio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

AvenzoarArruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
PARAfBA
DamiAo Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inaldo Leitao PSDB PSDB/PTB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rlque PSDB PSDB/PTB Sim

Total Parafba : 8

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Carlos Batata PSDB PSOBIPTB Sim
Clementlno Coelho PPS Sim
Ojalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDBlPTB Sim

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Jorge Alberto PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Sim

Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eujéclo SimOes PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSOB/PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMOB PMDB/PST!PTN Sim
Geraldo SimOes PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Azi PFL Sim



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 15355

Partido Bloco Voto
BAHIA
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB PSDB/PTB Sim
João Leão PSDB PSDB/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PS08 PSDB/PT8 Sim
Nelson PelIegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Saulo Pedrosa PSOB PSDB/PTB Sim
Ursicir.o Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSD8 PSOB/PTB Sim

Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Sim

AntOnio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim

Danílo de Castro PSOB PSOB/PTB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Hélio Costa PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Herculano Anghinetti PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Sim

José Militão PSDB PSDB!PTB Sim

Júlio Delgado PMDB PMD8/PST/PTN Sim

Lincoln Portela PSL PL/PSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Mário de Oliveira PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires POT Sim

Osmãnio Pereira PMD8 PMDB/PST/PTN Sim

Paulo Delgado PT Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Si/as Brasileiro PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 40

ESP[RITO SANTO
Alorzio Santos PSDB PSDBIPTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDBIPTB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSDBIPTB Sim
Max Mauro PTB PSDBIPTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim

Total Espfrito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PSOB PSOB/PTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Sim
Dino Fernandes PSOB PSDB/PTB Sim
Dr. Helena PSDS PSDB/PTB Sim
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Sim

lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jair Bo/sonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSDB PSDB/PTB Sim
Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim

Pastor Valdeci Paiva PSL PL/PSL Sim
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB Sim
Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Sim

Rubem Medina PFL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB PSOB/PTB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
Celso Giglin PTB PSDB/PTB Sim
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/pCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
José Genoíno PT Sim
José (ndio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Marcos Clntra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMOB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelo Rodolfo PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSOB PSDB/PTB Sim
Sampaio Dória PSOB PSOB/PTB Sim
Silvio Torres PSOB PSOB/PTB Sim
Vadão Gomes PPB Sim



15358 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Zulaiê Cobra PSOB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 48

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Osvaldo Sobrinho PSOB PSDB/PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB PSOBlPTB Sim
Teté Bezerra PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Alberto Fraga PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÃS
Euler Morais PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB Sim
Lidia Quinan PSOB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Pedro Wílson PT Sim
Roberto Balestra PPB Sim

Total Goiás; 9

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Marçal Filho PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim

Total Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDe PSDB/PTB Sim
Alex Canziani PSOB PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSOB PSDBlPTB Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
or. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSOB PSDBlPTB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Hermes Parcianello PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim
Ivania Guerra PFL Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odflio Balbinotii PSOB PSOB/PTB Sim
Oliveira Filho PSDB PSOB/PTB Sim
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja POT Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João PizzoJatti PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMOB PMOB/PSTlPTN Sim

Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Dipp POT Sim

Alceu Collares POT Sim

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB PSDB/PTB Sim

Enio Bacci POT Sim
Esther Grossi PT Sim

Fetier Júnior PPB Sim

Germano RigoUo PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Luiz Mainardi PT Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Paulo José Gouvêa PL PL/PSL Sim

Roberto Argenta PHS Sim

Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 20
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni
co mais uma vez aos Srs. Parlamentares que teremos
sessão amanhã, pela manhã. E de igual maneira ses
são à tarde, para verificar se conseguimos votar todo
o primeiro turno da reforma do Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a Mesa a Emenda Aglutinativa nº 40.

EMENDA AGLUTINATIVA N2 40

Acrescente-se ao art. 125 da Constituição, refe
rido no art. 34 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial, onde couber, um novo parágrafo com a se
guinte redação:

"Art. 125 .
- Os estados criarão ouvidorias de jus

tiça, competentes para receber reclamações
e denúncias de qualquer interessado contra
membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou
contra seus serviços auxiliares, represen
tando diretamente ao Conselho Nacional de
Justiça.

11

Justificação

A presente Emenda aglutina as idéias constan
tes da Emenda nº 13-CE/99 (art. 4º), da PEC nº
112195 (art. 1º) e do próprio Substitutivo adotado peja
Comissão Especial (art. iaS-C, § 72 e art. iSO-A, § 69),

visando permitir a instituição, por lei estadual, de ouvi
darias na Justiça dos estados.

Procura-se preservar a coerência com a pro
posta original contida no parecer da ilustre Relato
ra, Deputada Zulaiê Cobra, que previa órgãos
competentes para receber reclamações contra ór
gãos do Poder Judiciário em nível estadual e fede
ral, bem como no Ministério Público. Com efeito,
tais órgãos foram mantidos junto à Justiça da
União e ao Ministério Público, mas retirou-se a
previsão de sua criação junto às Justiças das uni
dades Federadas.

Mantém-se, outrossim, fidelidade a uma das
teses inspiradoras da reforma, qual seja: aproximar
a Justiça do cidadão - neste caso, municiando-se
com instrumentos suficientes, próximos de seu do
micílio e inseridos em sua realidade geográfica, para
que sejam ouvidas as suas queixas contra serviços
prestados pelo Poder Judiciário.

Sala das Sessões, de de . - Aécio Ne-
ves, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com
a palavra a nobre Relatora, Deputada Zulaiê Co
bra.

A SRA. ZULAIê: COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é importantíssima a questão das Du
vidarias de Justiça nos Estados. É uma inovação junto
ao Conselho Nacional de Justiça e vale também para
os promotores. Isso é importante ficar no controle ex
terno.

As Duvidarias de Justiça estarão junto aos
Governos Estaduais e serão criadas para que te
nhamos uma frente avançada do controle externo
da Magistratura do Ministério Público nos Esta
dos.

É uma emenda importantíssima. Há acordo e,
portanto, estamos votando "sim", para que tenha
mos essa emenda no texto.

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, votei com o PMDB.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem V. Ex§ a pa
lavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB também
encaminha o voto "sim", por entender necessário,
inclusive, que seja feito um Conselho de Controle
Externo da Justiça por Estado, isto é, que haja um
controle regional. Entende que o controle nacio
nal, possivelmente, não dará conta da demanda
que será necessária para o controle externo do
Poder Judiciário.

Entretanto, como isso não foi possível e a
emenda nesse sentido foi derrotada, a Ouvidoria é
uma boa solução, apesar de paliativa.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De
putado Fernando Coruja está inscrito para encami
nhar a favor. (Pausa.) V. Exª desiste da palavra?
(Pausa.)
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o SR. ARLINDO CHINAGlIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei com o PT. Obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei com a orientação do
meu partido. Meu voto não foi registrado, apesar de
eu estar presente e ter usado o equipamento. Votei
com a orientação do meu partido.

A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a Emenda Aglutinativa nº 40. A Presidência solici
ta a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lu
gares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrô
nico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN vota
"sim".

O SR. CORNÉLlO RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex51 a palavra. '

O SR. CORNÉLlO RIBEIRO (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PDT.

O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco/PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com o PSDB.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT está votando "sim" a essa emenda, com muito
entusiasmo, na medida em que a criação das Ouvi
dorias, nos Estados, vem suprir exatamente a pro
posta que havia feito quando da apreciação do
sub-relatório da reforma do Poder Judiciário, segun
do a qual seriam criados órgãos de controle admi
nistrativo nos Estados, como órgão de primeiro
grau, para o exame das matérias de sua competên
cia, com recurso para o Conselho Nacional de Justi
ça, sediado na Capital Federal.

Como a proposta restou vencida nos debates
e na votação da Comissão Especial, essa propos
ta da eminente deputada relatora vem, de certa
maneira, equacionar o problema, na medida em
que, existindo os ouvidores nos Estados, para re
ceber queixas, denúncias e sugestões dos cida
dãos em relação ao funcionamento do Poder Judi
ciário, estaremos mais uma vez permitindo ao
povo ter acesso ao Poder Judiciário também no
sentido de contribuir para o seu aperfeiçoamento,
levando sugestões e denúncias a essas Ouvidori
as. Se a denúncia for de tal monta que aponte prá
ticas de irregularidades, as Ouvidorias estaduais
encaminharão esses reclamos ao Conselho Naci
onal de Justiça, que adotará as providências de
sua alçada e competência.

Trata-se de grande avanço, Sr. Presidente.
Por isso, o PDT vota "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido dos Trabalhadores também se posiciona favora
velmente à emenda da eminente Relatora Zulaiê
Cobra. Na medida em que a reforma do Judiciário
criou o Conselho Nacional de Justiça, as Ouvidorias
passam a constituir órgãos essenciais para que o ci
dadão possa fazer suas queixas e reclamações com
relação a abusos, desídias e condutas irregulares
dos membros do Poder Judiciário.

Por isso, é indispensável a aprovação dessa
emenda, que vai complementar as atribuições do
Conselho Nacional de Justiça, o que significa dizer
que só é possível o controle externo do Poder Judi
ciário com as Ouvidorias estaduais.

A posição do Partido dos Trabalhadores, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é favorável à
aprovação dessa emenda aglutinativa.

O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Luiz Ribeiro, nas votações anteriores, votou com o
partido.

O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Rafael Guerra, na primeira votação, votou com o parti
do.

O SR. WALDIR SCHMIDT (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Waldir Schmidt, do PMDB do Rio Grande do Sul,
nas votações anteriores. votou de acordo com a ori
entação de sua liderança.

O SR. Luís EDUARDO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Luís
Eduardo, na votação anterior, votou de acordo com
a orientação do partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a respeito
do acordo que ficou estabelecido entre todas as li
deranças, pelo voto "sim", quero registrar minha dis
cordância, por já existir hoje a Corregedoria, onde
qualquer parte que se considere prejudicada pode
comparecer e apresentar sua reclamação.

Minha preocupação é a de que a Ouvidoria
possa se tornar, como a da Secretaria de Seguran
ça do Estado de São Paulo, um pomo de discórdia
entre as Polícias Civil e Militar e as várias denúncias
anônimas, sem consistência, que acabam atrapa
lhando o exercício da atividade de segurança públi
ca. Preocupa-me a possibilidade de que isso possa
vir a ocorrer no Judiciário, já que hoje é possível, na
Corregedoria, apresentar reclamação contra qual
quer situação em que a pessoa entenda estar sendo
prejudicada.

Por isso, respeitando a condição do acordo
majoritário, registro meu voto "não", por entender
que hoje a Corregedoria de Justiça já faz o papel
que não sei se a Ouvidoria poderá fazer a contento,
diante da possibilidade da desvirtuação da ação das
partes quanto à manifestação judicial.

Meu voto é "não".

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Henrique Fontana, na votação anterior, acompa
nhou o voto da bancada do Partid dos Trabalhado
res.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB
Pl. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Gessivaldo Isaias, nas duas votações anteri
ores, votou de acordo com o partido.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do orador.) - O Deputado João
Magalhães, nas votações anteriores, votou confor
me a orientação do PMDB.

O SR. JOSÉ BORBA (Bloco/PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do José Borba, nas votações anteriores, votou con
forme orientação do partido.

O SR. JOSÉ DE ABREU (Bloco/PTN - SP.
Sem revisão do orador.) - O Deputado José de
Abreu, de São Paulo, nas duas votações anterio
res, votou com o Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - O Deputado Darcísio
Perondi, nas primeira e segunda votações, acompa
nhou o Líder.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado João Mag
no, nas votações anteriores, votou de acordo com a
bancada do PT.

O SR. NILO COELHO (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Nilo Coelho, nas duas votações anteriores, votou
conforme a orientação do seu partido.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do João Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro, votou
com seu partido nas votações anteriores.

O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Pinheiro Landim, nas votações anteriores,
votou com o partido.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, só para orientar a bancada. Hoje aca
bamos de votar a última emenda da reforma do
Judiciário. Amanhã iremos prosseguir na votação
da reforma do Judiciário até terminarmos os des
taques restantes. Então, hoje votamos três desta-
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ques, três emendas e, amanhã, iremos votar,
com a certeza de poder concluir a reforma do ju
diciário.

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Padre Ro
que, na votação anterior, votou com a orientação do
partido.

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Ayrton
Xerêz, nas votações anteriores, votou de acordo
com orientação do PPS.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Sérgio Novais votou com orientação do partido
na votação anterior.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA'{PDT - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
destacar a importância desta votação. Estamos vo
tando a criação das Ouvidorias estaduais. O fato de
esta reforma criar o Conselho Nacional de Justiça
dá uma vigência formal ao controle popular que
queremos sobre o Judiciário.

Entretanto, se não houver um prolongamento
nos Estados, esse Conselho Nacional de Justiça
não vai ter eficácia nenhuma. Hoje, votando o dispo
sitivo que cria também as Ouvidorias no âmbito es
tadual, possibilitamos ao Conselho Nacional de Jus
tiça uma maior eficácia.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem
revisão do orador.) -- Sr. Presidente, o Deputado
João Caldas, nas últimas duas votações, votou de
acordo com a orientação do partido.

O SR. ARV KARA (PPB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Ary Kara, nas
duas votações anteriores, votou de acordo com o
seu Líder Odelmo Leão.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Ri
cardo Barros, nas votações anteriores, votou com a
orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que estejam aqui amanhã, a
partir das 10h ou 10h30min, para que possamos
concluir a votação da reforma do Judiciário. Não
preciso relevar mais uma vez a importância desta
votação. Está presente o Deputado Antonio Palocci,
olhando, ansioso, pela reforma tributária, que vai
entrar em pauta em seguida

O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Amon Bezerra, na votação anterior, votou de
acordo com a orientação do partido.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA (Bloco/PSDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Chiquinho Feitosa, na votação anterior, vo
tou com o PSDB.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de pedir aos Srs. Deputados membros da
Comissão Mista do Salário Mínimo que compare
çam agora à Comissão, para votação do relatório do
Deputado Armando Monteiro.

O SR. GILBERTO KASSAB - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a Liderança do meu par
tido.

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação do PPB.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PMDB
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
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votações anteriores, acompanhei a posição do parti
do.

o SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a Liderança do
meu partido.

O SR. MOCIO SÁ (Bloco/PMOB - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PMOB nas últimas votações.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSOB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, amanhã
vamos começar às 10h. Não vamos ter reunião no
seu gabinete. Vamos para o voto.

Gostaríamos que tivéssemos o prazer, Sr.
Presidente, com o esforço de V. Exª e de todos
os Deputados durante esse tempo todo, de termi
nar amanhã a votação desta reforma - aliás, para
que a Casa fique em dia com a agenda positiva
que V. Exª começou em março de 1999 e possa
mos votar outra agenda positiva, que é a reforma
tributária.

Parabéns a V. ExI pelo trabalho, pelo incentivo
e pela dedicação à reforma do Poder Judiciário. Te
nho certeza, Sr. Presidente, que vamos conseguir
terminá-Ia amanhã. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
béns a V. Exª, que foi uma Relatora eficientíssima.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
aproveita o momento para solicitar a sua bancada que
marque presença no plenário amanhã, a partir das 9h,
a fim de que possamos, no máximo, às 11 h, reiniciar a
votação da reforma do Poder Judiciário e chegar ao fi
nal das deliberações sobre essa importante matéria.
Haverá seis ou sete votações, sendo três delas com
acordo.

Sr. Presidente, destaco também a importância
da votação, na sessão da tarde, da PEC nº 7, que
dispõe sobre a imprescritibilidade, tão necessária
para a relação capital e trabalho no campo.

o PPB apela para sua bancada, repito, que
registre presença por volta das 9h, a fim de que às
11 h possamos iniciar a votação das últimas maté
rias da reforma do Poder Judiciário. Votaremos à
tarde a PEC nº 7 e, se houver acordo, na noite de
amanhã deliberaremos sobre a peça orçamentá
ria.

É esse o apelo que a Liderança do PPB faz a
sua bancada, Sr. Presidente.

O SR. ARMANDO ABíLIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ARMANDO ABíLIO (Bloco/PMOB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei com o partido.

Sr. Presidente, uma vez cumprida a agenda
desta semana, qual será a posição da Mesa no que
diz respeito aos trabalhos da próxima semana,
quando comemoraremos a Semana Santa?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na se
mana próxima, conforme acordaram os Líderes em
reunião esta manhã, teremos sessão apenas terça e
quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. EDINHO ARAOJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Edinho Araújo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 29 de
março, juntamente com representantes dos produto
res do setor de citricultura do Estado de São Paulo,
tivemos duas importantes reuniões em Brasília.
Uma foi com o Ministro da, Agricultura, Pratini de
Moraes, a quem reivindicamos mais recursos para o
combate ao cancro cítrico. A outra foi com o Secre
tário-Executivo da Câmara de Comércio Exterior 
CAMEX, Sr. Roberto Giannetti da Fonseca. Quere
mos o apoio do Governo Fe~eral na viabilização da
exportação de frutas e sucos.

Na audiência com o Ministro, quando estiveram
presentes o Presidente da Associação Brasileira de
Citricultores - ASSOCITRUS, Valdir Vertuan, o Presi
dente da Abecistrus, Ademerval Garcia, e o Diretor da
Bascitrus, Allim Bassitt, foram cobrados R$51 milhões
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prometidos ao Fundecitrus para o combate ao cancro,
pois no ano passado só foram repassados R$5 mi
lhões. Os representantes do setor ressaltaram que o
Fundecitrus necessita de verbas para continuar o tra
balho iniciado em 1999, de varredura em 160 milhões
de árvores em todo o Estado de São Paulo, com o ob
jetivo de controlar a doença. Até agora foram gastos
R$38 milhões do caixa da instituição para a realização
dessa atividade.

Receptivo ao pleito, o Ministro garantiu que vai
alocar recursos para dar continuidade ao programa.
Da nossa parte, ficamos de levar a proposta à ban
cada paulista na Câmara dos Deputados para tentar
obter mais verba.

Nunca é demais repetir que a citricultura res
ponde por 18% do Produto Interno Bruto (PIB) brasi
leiro. Para o Estado de São Paulo, a importância da
laranja é ainda mais expressiva, já que 90% desse
volume encontra-se no Estado. São Paulo é o maior
parque citrícola do mundo.

Apesar da importância, do volume de recur
sos envolvido e das modernas técnicas emprega
das na cultura de frutas cítricas, o setor convive
com pragas como o cancro, produzido pela bacté
ria Xanthomonas campestris citri. Os recursos rei
vindicados pelos citricultores vão permitir o com
bate a esse mal.

Na outra audiência do dia, com o Secretá
rio-Executivo da Câmara de Comércio Exterior 
CAMEX, Sr. Roberto Geannetti da Fonseca, a pauta foi
o apoio do Governo Federal na exportação de frutas e
sucos.

Os representantes do setor reclamaram ao
Secretário das barreiras que enfrentam na expor
tação, como, por exemplo, os altos impostos co
brados. Um dado importante, mencionado ao diri
gente da Camex, é que o protecionismo america
no tem sido muito grande, inviabilizando o aumen
to do comércio com ds produtores brasileiros. De
acordo com o secretário da Camex, em breve o ór
gão fará uma parceria com o CEMEX - Comitê
Consultivo Interministerial do Comércio Exterior,
visando a assessorar o negociador brasileiro.
Essa parceria deverá ser concretizada em cerca
de 30 dias. O objetivo, de acordo com o Secreta
rio, é conferir maior eficiência nas negociações,
auxiliando o exportador brasileiro lá fora e contri
buindo, desta forma, com a diminuição do déficit
na nossa balança comercial.

Acreditamos que essas duas reuniões foram
não só produtivas e eficazes naquilo que pretende
ram, mas que também revelaram o poder da mobili
zação e da dedicação a uma causa. Esperamos
que, agora, as duas autoridades por nós ouvidas se
empenhem em cumprir aquilo que prometeram. A ci
tricultura brasileira agradece!

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na ultima vota
ção votei de acordo com a orientação do meu parti
do.

O SR. MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PST
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas votações anteriores votei de acordo com o
PST.

O SR. JOAQUIM BRITO (PT - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores votei de acordo com a orientação do
PT.

O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB 
TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na ul
tima votação votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei de acordo com a orientação do meu par
tido.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei de acordo com a orienta
çãodo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Encerrada a votação. Anuncio o resultado da vo
tação.

Votaram

Sim: 382

Não: 01

Abstenções: 01

Total: 384

É aprovada a Emenda Aglutinativa nº 40.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 40

Início Votaçio : 11104/2000 18:08
Fim Votação: 1110412000 18:23

Resultado da Votaçlo
Sim 382
Não 1
Abstenção 1

Total da Votação 384

Art. 17 1

Total Quorum 385

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:54

Orientação
PSDBlPTB - Sim
PMDBIPST/PTN - Sim
PFL -Sim
PT-Slm
PPB-SIm
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSL-Slm
PPS -Sim
PV-Slm
PHS-SIm
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN Sim
A1mirSâ PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurandil Juarez PMÓB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto

Total Amapã : 5

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Sim
Babá PT Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 11

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB PSDB/PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 4

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eurfpedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
NUton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

JoêoTota PPB Sim
José A1eksandro PSL PUPSL Sim

Márcio Bittar PPS Sim
Nilson Mourêo PT Sim
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Joêo Ribeiro PFL Sim
KátiaAbreu PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gasta0 Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joêo Castelo PSDB PSDB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nlce Loba<> PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Sim

Total Maranhlo: 11

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Anibal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Arnon Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eunicio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Rommel Feij6 PSDB PSDB/PTB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Sim
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Total Ceará: 20

PIAU(
Átila Ura PSDB PSDB/PTB Sim
B.Sé PSDB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MOcio Sé PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 7
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Partido Bloco Voto
PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abilio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMOB PMDB/PST/PTN Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino P$DB PSDB/PTB Sim
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Sérgio Guerra PSOB PSDB/PTB Sim

Tota. Pernambuco: 17

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
Joaquim Brito PT Sim
José Thomaz Nonõ PFL Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Jorge Alberto PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Azi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB PSDB/PTB Sim
João Leão PSDB PSDB/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSOB PSDB/PTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSOB PSDB/PTB Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSOB PSDB/PTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Pedro IruJo PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

T atai Bahia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aracely da Paula PFL Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Danilo de Castro PSOB PSDB/PTB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSOB PSDB/PTB Sim

Júlio Delgado PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim

Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Virgllio Guimarães PT Sim

Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 40

ESP[RITO SANTO
Aloizio Santos PSDB PSDB/PTB Sim

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Sim

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PT8 PSDB/PTB Sim

Marcus Vicente PSDB PSDB/PT8 Sim

Max Mauro PTB PSDB/PTB Sim

Nilton Baiano PPB Sim

Total Espírito santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim

Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim

A1merinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim

Camélia Ribeiro PDT Sim

Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Sim

Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Sim

Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB Sim

Eduardo Paes PTB PSDB/PTB Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTS PSDB/PTB Sim

lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Lufs Eduardo PDT Sim
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB PSDB/PTB Sim
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN Sim
Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo FeijO PSDB PSDB/PTB Sim
Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Giglio PTB PSDB/PTB Sim
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
JaIr Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Genorno PT Sim
José Indio PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
José Machado PT Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Sim
Lamartine PoseUa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PSTlPTN Sim
Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 1;
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Neutan Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Sim
Sampaio D6ria PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Vadêo Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL SIm
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 54

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB SIm
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Sim
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Norberto Teixeira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Sim

Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Sim
A1ex Canziani PSDB PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
FlávioArns PSDB PSDB/PTB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB PMDB/p$T/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
OcHlio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Sim
Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB Sim
Padre Roque PT Sim
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carlito Merss PT Sim
Fernando Coruja PDT Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp PDT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSDB/PTB Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Paulo José Gouvêa
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 24

Partido

PMDB
PDT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PL
PHS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Bloco

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PUPSL

PMDB/PST/PTN

PMOB/PST/PTN

PSDB/PTB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apre
sentação de proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

RONALDO VASCONCELLOS - Indicação ao
Sr. Ministro da Fazenda de funcionamento diário, in
clusive aos domingos e feriados, das instituições fi
nanceiras que operam com câmbio, instaladas nas
dependências dos aeroportos internacionais.

Indicação ao Sr. Ministro da Justiça de promo
ção de campanha de conscientização sobre os direi·
tos dos portadores de deficiência.

Projeto de lei complementar que cria reserva de
Proteção do Meio Ambiente do Fundo de Participa
ção dos Municípios - FPM.

Projeto de lei que dispõe sobre o registro de pro
dutos que gerem resíduos perigosos, e dá outras pro
vidências.

BETINHO ROSADO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Defesa sobre a fiscalização
dos procedimentos de segurança da TAM.

SAULO PEDROSA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que define os bens dos muni
cípios.

RUBENS BUENO - Indicação ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social de liberação de re
cursos para a assistência à infância no Município de
Tapejara. no Estado do Paraná.

Indicação ao Sr. Ministro da Educação para que
as universidades estaduais do Estado do Paraná te
nham acesso aos recursos do Programa de Moderni
zação e Qualificação do Ensino Superior em condi
ções de igualdade com as demais instituições de en
sino.

Indicação ao Sr. Ministro da Saúde para defini
ção de novo parâmetro de sujidade da erva-mate.

Projeto de lei que altera a redação do art. 126 da
Lei nº 8.213, de 1991 •para determinar prazo para jul
gamento de recursos interpostos junto ao Conselho
de Recursos da Previdência Social.

GASTÃO VIEIRA - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre as operações
de crédito que especifica.

FÉLIX MENDONÇA - Projeto de lei que dispõe
sobre estímulos do IPI e do Imposto de Renda, na re
ciclagem de matérias-primas, resíduos, materiais
usados e embalagens na produção industrial.

ALBÉRICO FILHO - Projeto de lei que modifica
a pena do art. 214 do Decreto-lei nº 2.848, de 1940 
Código Penal.
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CORONEL GARCIA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera os arts. 21, 32 e
144 para organizar e estruturar o sistema de perícia
oficial.

DAMIÃO FELlCIANO - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de constitui
ção de Comissão Especial destinada a examinar o
sistema presidencialista de governo.

NARCIO RODRIGUES - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Educação a respeito do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
FNDE, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis
tério - FUNDEF.

LUCIANO PIZZATIO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao art.
71 e altera a redação dos arts. 73 e 75.

JOÃO CALDAS - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro das Comunicações, no âmbito da
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL),
sobre os procedimentos e critérios técnicos que de
terminaram as características e especificidades da
denominada Banda C; a regulamentação especial,
regras para a concessão, prazo de escolha dos com
petidores, data de entrada de operações e a perspec
tiva de investimentos com a exploração da Banda C
de telefonia móvel.

EUNfclO OLIVEIRA - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de retirada do Re
querimento de Informação nº 1.947, de 2000.

SILVIO TORRES - Projeto de lei que dispensa a
apresentação de declaração de rendimentos ou de in
formações de pessoas jurídicas extintas, para baixa
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ).

ALBERTO FRAGA - Projeto de lei que altera os
arts. 47 e 56 da Lei n2 5.764, de 1971, e dá outras pro
vidências.

MARCOS AFONSO - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de retirada de tra
mitação do Requerimento de Informações nº 1.914,
de 2000, de autoria do requerente.

NELO RODOLFO - Projeto de lei que institui a
Carteira de Prevenção do Câncer Ginecológico e Ma
mário, e dá outras providências.

Projeto de lei que concede remissão da taxa de
fiscalização do mercado de valores mobiliários nos
casos que especifica.

FRANCISTÓNIO PINTO - Projeto de lei que
acrescenta artigo à Lei nQ 4.771, de 1965, regulamen
tando o plantio de espécies florestais exóticas.

FERNANDO CORUJA -Indicação ao Sr. Secre
tário de Defesa Civil de liberação de verbas para os
Municípios de Araranguá, Forquilhinha, Joinville, ata
cílio Costa, Ponte Alta, Pouso Redondo e São Cristó
vão do Sul, no Estado de Santa Catarina, atingidos
fortemente por intenso temporal que causou prejuí
zos e deixou diversas famílias desabrigadas.

Indicação ao Sr. Ministro da Integração Nacional
de liberação de verbas para os Municípios de Araran
guá, Forquilhinha, Joinville, Otacílio Costa, Ponte
Alta, Pouso Redondo e São Cristóvão do Sul, no
Estado de Santa Catarina, atingidos fortemente por
intenso temporal que causou prejuízos e deixou diver
sas famílias desabrigadas.

Indicação ao Sr. Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão de liberação de verbas para os
Municípios de Araranguá, Forquilhinha, Joinville, Ota
cílio Costa, Ponte Alta, Pouso redondo e São Cristó
vão do Sul, no Estado de Santa Catarina, atingidos
fortemente por intenso temporal que causou prejuí
zos e deixou diversas famílias desabrigadas.

Indicação ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento de que às operações de Aquisição do
Governo Federal - AGF, contratadas / disponibiliza
das para o Município de Campo Belo no Sul, Estado
de Santa Catarina, sejam acrescidas mais 18 mil sa
cas de feijão.

PEDRO WILSON - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Educação sobre a expansão
do ensino superior privado, a aprovação de cursos e o
credenciamento de instituições de ensino superior
privadas como universidades e centros de ensino su
perior.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Educação sobre a destinação de recursos do Fundef
no âmbito do Estado de Goiás, assim como acerca de
possíveis irregularidades em sua aplicação.

DA. HÉLIO - Requerimento de informações ao
Sr. Ministro da Saúde sobre a prestação de contas do
convênio sobre a erradicação e o combate à dengue,
firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas.

MIRO TEIXEIRA - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior sobre as atividades do Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, empresa pública federal vinculada à pasta
em referência.

ALOIZIO MERCADANTE -Indicação ao Sr. Mi
nistro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior de criação de uma agência nacional regula
dora do capital estrangeiro.



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 15377

MARIA ABADIA - Projeto de lei que altera a Lei
nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre a Política Nacio
nal do Idoso, para instituir estímulos à construção e à
manutenção de Centros de Convivência para os Ido
sos.

ADÃO PREITO E ALOIZIO MERCADANTE
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos De
putados para realização de sessão solene em home
nagem aos trabalhadores rurais, pelo transcurso do
Dia do Trabalhador Rural.

VANESSA GRAZZIOTIN - Indicação ao Sr. Mi
nistro do Desenvolvimento Agrário de adoção de me
didas atinentes ao Assentamento do Uatumã, em
Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.

Indicação ao Sr. Ministro do Desenvolvimento
Agrário de adoção de medidas atinentes aos Distritos
de Anicoré e Bodocó, no MUnlcfpio de Manicoré,
Estado do Amazonas.

Indicação ao Sr. Ministro do Desenvolvimento
Agrário de assinatura de convênio entre o Ministério e
a Cooperativa dos Agricultores do Município de Mani
coré, Estado do Amazonas.

Indicação ao Sr. Ministro da Fazenda de instala
ção de agências da Caixa Econômica Federal nos
Municípios de Tabatinga, Tefé e Coari, Estado do
Amazonas.

Indicação ao Sr. Ministro do Desenvolvimento
Agrário de adoção de medidas de regularização fun
diária, infra-estrutura e atualização de repasses para
os assentamentos Juma e Acari, Estado do Amazo
nas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento Agrário sobre contrato de presta
ção de serviços assinado pela Superintendência Re
gional do Incra no Estado do Amazonas.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
acrescenta o inciso VII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos.

Projeto de lei que dispõe sobre a participação
dos empregados nos lucros das empresas, na forma
do inciso XI do art 7º da Constituição Federal.

ALDO REBELO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Cultura sobre a situação da
produção teatral não-comercial e as políticas públicas
para o setor.

PEDRO CHAVES - Projeto de lei que dispõe so
bre a inclusão dos municípios do nordeste do Estado
de Goiás na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

REGIS CAVALCANTE - Indicação ao Sr. Co
mandante da Aeronáutica de ampliação e moderniza-

ção do Aeroporto Zumbi dos Palmares em Maceió,
Estado de Alagoas.

INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre o Programa de Desligamento Voluntá
rio- PDV.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a redução
da jornada de trabalho dos servidores da Administra
ção Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
do Poder Executivo da União.

BETINHO ROSADO E INOCÊNCIO OLIVEIRA
- Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos De
putados de realização de sessão solene em homena
gem aos 128 anos de fundação do jornal O Mossoro
ense.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de realização de sessão solene em home
nagem aos 61 anos de existência do jornal Diário de
Natal.

PAULO OCTÁVIO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministério do Meio Ambiente sobre a atua
ção do Ibama em defesa do meio ambiente do Distrito
Federal.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveito esta oportunidade para trazer ao conheci
mento desta Casa que, na última sexta-feira, foi reali
zada uma reunião do Conselho de Administração da
Suframa, em Manaus, quando pudemos aprovar 42
projetos, com investimentos da ordem de 400 milhões
de dólares, criando em torno de 3 mil empregos dire
tos.lsso mostra que o investidor, quando tem confian
ça na solidez da economia, investe.

Portanto, acreditamos que o País está tomando
um caminho de prosperidade com segurança. Enten
demos que essa demonstração de confiança no Esta
do e no nosso País é bastante salutar.

Sr. Presidente, a partir de quarta-feira, iniciare
mos em Manaus, com o Ministério do Desenvolvi
mento, um seminário sobre exportações, uma vez
que, no Estado do Amazonas, conseguimos aumen
tar em mais de 126% as exportações, perfazendo um
total de 400 milhões de dólares no ano de 1999, pre
vendo-se para 2000 um total de 800 milhões de dóla-
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,-:;..;, O que é salutar para o equilíbrio da balança co
merciai brasileira.

O SR. ;=RANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores votei conforme a orientação do partido.

Sr. Presidente, também gostaria de cumprimen
tar o Presidente Fernando Henrique Cardoso pela
exoneração do Sr. Ministro da 'Justiça.

O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nas duas últimas votações
votei com o PPB.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda
votação de hoje acompanhei o partido.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei conforme a orientação do partido.

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei conforme a orientação do partido.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas votações
votei com o partido.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei conforme a orientação do partido.

O SR. REMI TRINTA (Bloco/PST - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei conforme a orientação do partido.

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o partido. ;

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anteriorvotei conforme a orientação do partido.

O SR. JUQUINHA (BlocoIPSDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante·
riores votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JOSÉ JANENE (PPB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o partido.

O SR. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eunício Oliveira, § 2fJ do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) 4- Sr. Presidente,
gostaria de anunciar que apresentei um projeto de lei
que dispõe sobre a inclusão dos municípios do nor
deste do Estado de Goiás na área de atuação da Su
dene.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra. '

O SR. RUBENS BUENO (I~PS - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, anun
cio à Casa que encaminhei projeto de lei que trata da
questão de prazos para o Conselho da Previdência
Social.

Sr. Presidente, quando nossos aposentados di
rigem um recurso à Previdência Social, isto não tem
prazo: seis meses, um ano, dois anos. Este projeto é
para dar um basta a esta prorrogação, à postergação
com relação aos recursos que são feitos na Previdên
cia Social. E o prazo, a partir de agora, é de noventa
dias, para que o Conselho da Previdência Social defi
nitivamente opine sobre recursos da Previdência So
cial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro dar ciência ao Plenário de que apresentei um proje
to de lei que dispensa a apresentação de declaração
de rendimentos ou de informações de pessoas jurídi
cas extintas para efeito de baixa de inscrição no Ca
dastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Queria rapidamente justificar, dizendo que este
projeto visa a possibilitar que empresas inativas há
mais de cinco anos, extintas de fato, formalizem essa
situação perante o Fisco federal, dispensando-as da
apresentação de declaração de rendimentos ou infor
mações, obrigação tributária acessória, pois não teri
am movimento a declarar nem imposto devido.

O objetivo principal dessa proposição é dar
oportunidade às pessoas que não tiveram sucesso
em seus empreendimentos de regularizarem sua si-
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tuação perante o Fisco, eliminando uma barreira que
os impede de iniciar dentro da legalidade novos em
preendimentos.

A aprovação desse projeto constituirá um estí
mulo ao fortalecimento da economia formal e não pro
vocará perda de receita tributária, razão pela qual es
peramos contar com o apoio dos nobres Parlamenta
res.

o SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
anuncio à Casa que encaminhei uma indicação ao
Comandante da Aeronáutica em razão da precarie
dade em que se encontra o Aeroporto Zumbi dos
Palmares, localizado em Maceió.

Essa situação está sendo causadora de des
conforto aos passageiros e a todos que necessitam
circular naquele ambiente.

Portanto, dirijo-me a S. Ex~ o Sr. Comandante da
Aeronáutica para sugerir a adoção de medidas sufici
entes para que, por meio da própria Infraero, sejam
efetuados estudos técnicos correspondentes para au
torizar a liberação de recursos para promoção da am
pliação e modernização do Aeroporto Zumbi dos Pal
mares.

O SR. EULER RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o meu partido.

O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei conforme orientação do
PSDB.

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores votei conforme orientação do
PMDB.

O SR. PAULO PAIM - Pela ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nas três votações anterio-

res, estava no debate com o Ministro Martus Tavares,
mas votaria com o partido. Peço que justifique minha
ausência.

A SRA. RITA CAMATA - Pela ordem, Sr. Presi- 
dente.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores votei com o partido.

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
partido nas votações anteriores.

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na se
mana passada, dei entrada em requerimento sobre
pedágios, matéria que tramita na Comissão de Via
ção e Transportes. A Comissão de Viação de Trans
portes concluiu pela elaboração de um projeto de lei,
depois de um relatório elaborado ao longo de seis
meses. Há projetos similares tramitando na Casa e
houve o apensamento desses projetos.

Entendo que o projeto da Comissão de Viação
e Transportes já passou pela Comissão; portanto,
não há razão para ser apensado a outro projeto,
mesmo que seja anterior, porque já é projeto da
própria Comissão. A relatora do projeto já deu seu
parecer.

Gostaria que a Presidência se manifestasse a
respeito desse nosso requerimento.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o Líder.

O SR. ZAIRE REZENDE (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, nas votações anteriores o meu voto foi de acordo
com o do partido.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) 
Tem V. Exª a palavra.
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o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, quero
solicitarque passemos para o período das Comunica
ções Parlamentares, até porque, na sessão passada,
por conta desse mesmo problema, nós tivemos um
entendimento diferenciado em relação ao Presidente.

Reforço que estou pedindo a V. Ex! que dê início
às Comunicações Parlamentares. Se algum Deputa
do quiser fazer pronunciamento ou dá-lo como lido,
que o faça no momento adequado.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Será
V. Ex· atendido.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo
co/PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador) 
Sr. Presidente, quero comunicar o falecimento no últi
mo final de semana do ex-Presidente do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, Dr. Euclydes de Cerqueira
Cintra. Lamento o passamento desse ilustre jurista
que ao longo de toda uma vida, toda uma carreira,
honrou o Judiciário, honrou aqueles que fazem da
Justiça a sua causa de vida.

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (BlocoIPSDB - SE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação anteri
or o meu voto foi de acordo com o da Liderança do
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Pas
sa-se ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Régis Cavalcante,
pelo PPS.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, retornar às contas públicas, exami
ná-Ias em quaisquer de seus setores é sempre uma
atividade que provoca, a um só tempo, revolta e desa
lento. Nem é para menos. Dados orçamentários di
zem-nos que as contas da Seguridade Social, sejam
aquelas que tratam da Previdência, sejam as da saú
de, sejam as da assistência social a nosso povo, apre
sentaram um surpreendente superávit, algo em tor
no de 16 bilhões de reais. De fato, as receitas da área
totalizaram 138 bilhões de reais, e as despesas, 122
bilhões.

Evidentemente, se estivéssemos examinando
as contas públicas, digamos, da Suécia ou da Suíça,
talvez nada houvesse a estranhar. Mas, por favor, Sr.
Presidente, esse excesso de dinheirq, esse resultado
positivo ocorre num Brasil de miseráveis, de excluí
dos, de humilhados e ofendidos. Como, de que mane
ira explicar que sobraram recursos na área da Saúde
quando a cada dia assistimos ao infamante desfile de
pessoas que passam toda uma noite na fila de espera
para consulta em hospital público? Ainda mais quan
do sabemos que algumas delas, não resistindo, mor
rem ali mesmo, na fila!

Como admitir que sobraram recursos na área da
Previdência quando - valha-nos c exemplo - o au
mento irrisório concedido ao salário mínimo pode, ao
que afirmam nossas autoridades, 'gerar um endivida
mento de mais de 5 bilhões de reais?

Que assistência social é essa que se presta ao
nosso cidadão desvalido se as ruas de qualquer de
nossas cidades estão dia e noite ocupadas pela men
dicância, quando não são o lar único de milhares e mi
lhares de crianças?

Pior ainda: a equipe econômica peleja com de
nodo para impedir que aumentem em cerca de 1 bi
lhão de reais os gastos com o SUS, exatamente uma
das áreas em que a insensibilidad~social do Governo
Fernando Henrique Cardoso é mais visível.

É deboche, Sr. Presidente. Ou, melhor dizendo,
seria apenas deboche se na verdade não passasse
da mais abjeta subserviência. O Governo, para fugir
de uma crise financeira, a de janeiro do ano passado,
assumiu compromissos com o FMI que, diante do
quadro que descrevemos, não estão distantes daque
les que o Dr. Fausto assumiu com o Cão: estamos, de
fato, vendendo. na bacia das almas, a alma mesmo de
nossa pobre Nação.

Nossas autoridades financeiras, diante desses
números, estão-se comportando como a criança que
fez o dever de casa e, em sala de aula, recebe elogios
da professora. Não dizem, sequer se dignam a dizer
como foi possível chegar àquele dever de casa bem
realizado, àqueles resultados matematicamente posi
tivos e socialmente injustos que fazem ainda mais far
to o banquete de nossos credores internacionais e
nacionais, entendendo, como bem entendem, que
cortando gastos com saúde, educação, assistência e
Previdência Social há de sobrar dinheiro para que o
governo brasileiro honre seus compromissos, com
promissos que se resumem em atender aos gastos
abusivos resultantes de uma taxa de juros que ainda
mais empobrece a Nação.
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o dever de Casa, Sr. Presidente, está feito. Mas
a lição não foi aprendida, aquela que nos é trazida
pelo grande Castro Alves:

...não calqueis o povo, rei, que esse
mar de almas e peitos, com a força de seus
direitos,' virá partir-vos a lei.

Agradeço, Sr. P~esidente, a atenção.
O SR. JOSÉ,MENDONÇA BEZERRA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL 

PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na votaçãolanterior votei de acordo com a ori
entação do partido.

O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei de acordo com o PT.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. VIC PIRES FRANCO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRE~IDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. OSMAR SERRAGLIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB 
PRo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nas últimas votações votei de acordo com a
orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Coriolano Sales, pelo
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, pordez minutos.

O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, quero fazer o registro de um debate
muito proveitoso, realizado hoje com o Presidente da
Febraban, Dr. Roberto Egydio Setúbal, na Comissão
Especial do Sistema Financeiro, onde tratamos da re
gulamentação do art. 192 da Constituição Federal, o
Sistema Financeiro Nacional, matéria que é de suma
importância para a vida do País e já se arrasta ao lon
go dos anos na citada Comissão, tendo inclusive sido
analisada por sucessivos relatores. Acredito que
deva ser um assunto a ser posto na agenda da Câma
ra dos Deputados, com o compromisso da Mesa Dire
tora para que essa regulamentação seja feita.

A discussão financeira está sendo travada com
alguma preocupação, como, por exemplo, no caso do
leilão do Banespa, assunto hoje muito discutido em
nossa reunião na Comissão Especial. Bancos estran
geiros e nacionais desejam obter recursos do BNDES
para pagar o ágio. Essas são questões que precisam
ser debatidas e regulamentadas, como também a
participação dos bancos estrangeiros no País - se
haverá salvaguardas para manter o mercado de vare
jo a serviço dos bancos nacionais. De qualquer forma,
é uma política que precisa ser definida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a im
prensa vem noticiando que o BNDES pretende finan
ciar o leilão do Banespa anunciado para 27 de junho.
Os mais interessados e que mais pressionam o go
verno por financiamento são os bancos nacionais 
Bradesco, Itaú, Safra e Unibanco.

Sinceramente, Sr. Presidente, considero absur
da essa pretensão dos bancos, que tiveram lucros
abusivos no ano passado e ainda querem um novo
Proer. Essa pressão sobre o governo é injustificável.
Não tem cabimento.

Os bancos, tanto nacionais quanto estrangeiros,
devem concorrer ao leilão livremente, de acordo com
os critérios estabelecidos no edital. Não há por que,
agora, o Estado brasileiro ter que criar condições de
financiamento para que o Banespa seja arrematado
por quem quer que seja.

O governo não seccionou o marcado financeiro,
tanto o de varejo quanto o de investimento, para fins
de exploração das operações bancárias. O mercado é
único para os bancos nacionais e estrangeiros. Dife
rentemente do Brasil, outros países, como o Canadá,
por exemplo, reservaram o mercado de varejo para os
bancos nacionais, deixando que os bancos estrangei
ros atuem no mercado de investimentos.

Não tendo adotado, tempestivamente, uma polí
tica financeira para garantir os espaços dos bancos
nacionais, a tendência será o avanço dos bancos es-
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trangeiros, que vão cada vez mais adquirir ativos ban
cários brasileiros. Mantido o quadro atual, o sistema
financeiro-bancário brasileiro será inteiramente des
nacionalizado. Os grandes bancos privados naciona
is poderão ser, em breve, comprados pelos bancos
estrangeiros.

É certo que um país que não possui estrutura fi
nanceira/bancária própria corre o risco de ver suas
atividades econômicas interrompidas em benefício
de grupos estrangeiros. É o caso de nosso País, que,
pelo visto, não está preocupado com essa questão.

Cometem as autoridades brasileiras gravíssimo
equívoco quando não regulamentam o sistema finan
ceiro de modo a preservar os interesses nacionais.
Embora seja atribuição do Congresso Nacional fa
zê-Ia, não resta d:Mda de que isso somente ocorrerá
com o apoio decidido do governo, que até hoje não
demonstrou qualquer interesse sobre o assunto.

É preocupante a crescente desnacionalização
do sistema financeiro brasileiro, notadamente do se
tor bancário e do de seguros. No setor bancário 40%
dos ativos são de bancos estrangeiros, que operam
no atacado e no varejo, sempre nos grandes centros
urbanos. Os pequenos municípios ficarão desassisti
dos ou controlados por correspondentes dos grandes
bancos, como quer o Banco Central do Brasil, ao edi
tar a Resolução nQ 2.640. Esses correspondentes,
que podem ser padarias, armarinhos, lojas, açou
gues, pessoas físicas etc., representam uma política
de atraso social no setor bancário, num País que pos
sui mais de 1.800 municípios sem agência bancária,
sem possibilidade de fazer poupança local e de ter o
sistema financeiro-bancário como indutor do desen
volvimento econômico e social.

A tendência, portanto, é crescer a presença de
bancos estrangeiros no sistema financeiro do Brasil,
mediante a aquisição de ativos bancários nacionais. A
alternativa brasileira seria a criação de uma in
fra-estrutura nacional de crédito popular, baseada em
microcrédito para pequenos e médios empresários,
pessoas físicas e jurídicas que não dispõem de instru
mentos financeiros adequados para impulsionar suas
atividades econômicas. O mundo inteiro está buscan
do esse caminho de modo firme e consistente - menos
o Brasil, que faz uma tapeação de "políticas de micro
crédito" e deixa os espaços no mercado para os gran
des bancos estrangeiros e, ainda, os nacionais.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar aqui con
signado meu protesto contra essa proposta do gover
no brasileiro de financiar o leilão do Banespa com re
cursos públicos (do BNOES) em detrimento da execu-

ção de programas de crédito em favor de empresas
industriais, comerciais e de serviços, geradoras de
emprego e de renda para milhões de brasileiros.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício pliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (POT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Exª que registre meu voto de acordo com a orien
tação do POT na terceira e na última votação da tarde
de hoje.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. SERAFIM VENZON (POT - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, partici
pei das votações de hoje, com exceção de duas de
las, e votei de acordo com a orientação do partido.

Aproveito a oportunidade para anunciar que
apresentei um pronunciamento defendendo a implan
tação de um hospital regional no extremo oeste de
Santa Catarina. Essa é uma reivindicação da associa
ção dos municípios daquela região, para que sejam
atendidos 17 municípios do extremo oeste, os Municí
pios do Paraná e de Santa Catarina limítrofes à re
gião, bem como as cidades limítrofes do Paraguai e
da Argentina.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade.

O SR. VITTORIO MEDIOU - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex~.

O SR. VITTORIO MEDIOLI (Bloco/PSDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas votações anteriores, votei de acordo com a orien
tação do PSDB.

O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar decisão da semana passada do Cade que
considero da maior importância para o País. O regis
tro será curto e rápido.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - De
putado José Lourenço, há oradores inscritos para
as Comunicações Parlamentares.
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o SR. JOSÉ LOURENÇO - Então, perdoe-me
V. Exª. Apenas cumprimento o Cade. Considero que
essa decisão foi ao encontro dos interesses do País.
Decidir em favor da Kaiser seria entregar o País à Co
ca-Cola, na área de bebidas.

Era o que tinha dizer.

O SR. JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ PRIANTE (Bloco/PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com o PMDB.

O SR. ENIVALDO RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com o partido, o
PPB.

O SR. BETINHO ROSADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL-RN. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, acompanhei os votos da lide
rança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Para
falar pelo PT, concedo a palavra ao nobre Deputado
Dr. Rosinha, que dividirá o tempo com o Deputado Pa
ulo Delgado. S.Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
vimos recentemente a divulgação do relatório da
CEPAl intitulado "Igualdade, Desenvolvimento e Cida
dania". Esse relatório é um perfeito retrato do modelo
econômico que nosso País está vivendo, o mesmo mo
delo que toda a América Latina aceitou - seüs gov6í
nantes, não o povo - como de desenvolvimento.

Esse modelo, chamado neoliberalismo, chefJa
ao final do século mostrando que, se a década de ao
foi perdida, a de 90 foi pior. Na nossa América, três
países foram os principais responsáveis por esses re
sultados: Argentina, México e Brasil. Liderada por es
ses países, a América Latina encerrou a década de
90 com mais pobres do que havia na década de ao.

o retrato dessa situação econômica é demons~

trado nas manifestações de rua, no Equador, por

exemplo, e no Peru, onde um ditador, Fujimori, tenta,
por meio de corrupção, irregularidades e fraudes,
conseguir seu terceiro mandato, ao que o povo nas
ruas tem-se manifestado contrário. Também no que
vem ocorrendo na Bolívia dá para observar o resulta
do desse modelo econômico, a que a população boli
viana igualmente reage e se contrapõe.

Pudera! A década de 90 mostrou um crescimen
to anual de 3,3% - ou seja, um fracasso. Esse cresci
mento sequer absorve os jovens que desejam entrar
no mercado de trabalho. Na década de 90 o Brasil
contribuiu muito para a diminuição do emprego, que
somente na indústria foi de 48%. Esse é o retrato do
modelo que Fernando Henrique Cardoso nos impõe,
submetendo o Brasil a ficar de joelhos perante o gran
de capital mundial e o Fundo Monetário Internacional.

O que se vê no futuro para o País é, muito prova
velmente, aquilo que anda ocorrendo na Bolívia, no
Peru e no Equador: manifestações populares contra
esse tipo de modelo. O fim da inflação, tão festejado
pelos nossos governantes e tão desejado por todo o
povo, infelizmente não significou distribuição de renda
nem o fim das agruras dos brasileiros. Pelo contrário,
aumentou a miséria e a riqueza ficou ainda mais cen
tralizada nas mãos de poucos. Poucas pessoas torna
ram-se muito ricas.

Nesta Casa estamos debatendo o salário míni
mo, e o Governo diz ser impossível pagar mais de 151
reais. Impossível é qualquer família viver com esses
151 reais! O salário mínimo, que deveria contribuir
para a distribuição de renda no País, tanto diretamen
te, com o pagamento aos trabalhadores ativos, COIl)O

indiretamente, com o pagamento de aposentadorias
e pensões, não o faz devido à mediocridade dos valo
res que lhe são atribuídos.

Se quisermos o País em desenvolvimento e em
crescimento, é necessário mudar o modeio econômi
co. Esse modelo que causou a bancarrota da América
Latina e de todos os países do Terceiro Mundo não
serve ao povo brasileiro. Deve-se começar a discutir
uma política salarial digna e a distribuição de renda 
que se faz tanto direta como indiretamente, por meio
da oferta de serviços públicos de qualidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. I ..esidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício uliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB-GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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nas O!tlmas duas votações, votei sob a orientação do
partido.

O SR. JOAO GRANDAO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR; JOAO GRANDAO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a
orientação do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PAULO MARINHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO MARINHO (PFL-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas
votações, votei com o PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido na última votação.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
estivemos em missão na Caixa Econômica Federal
para conversar com seu Presidente.

Nas três votações de hoje, acompanhei a vota
ção do meu partido.

O SR. FRANCISCO COELHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. FRANCISCO COELHO (PFL - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com a liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Para
falar em nome do PT, concedo a palavra ao nobre De
putado Paulo Delgado, que disporá de cinco minutos.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr/!s e Srs. Deputa
dos, depois de quase cinco dias de silêncio, o Ma
jor-Brigadeiro-do-Ar Aluízio Weber, ex-representante
do Brasil no Conselho de Administração da Embraer,
respondeu à Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional o convite para prestar depoimento a
respeito de declarações suas feitas em discurso du
rante a transmissão do cargo de Diretor do Centro
Técnico Aeroespacial da Aeronáutica, em 22 de mar
ço deste ano, discurso esse transcrito no boletim in
temodoCTA.

A partir de uma iniciativa nossa e dos Deputa
dos Walter Pinheiro e José Genorno, oficiamos, por
intermédio da Comissão de Defesa, ao Brigadeiro
Aluizio Weber para que esclarecesse à Comissão de
Defesa Nacional e também à Comissão de Ciência e
Tecnologia os termos da sua indignação, que também
é nossa, com a transferência do controle acionário da
EMBRAER, a maior companhia de jatos regionais do
mundo e a maior exportadora brasileira, para um con
sórcio liderado por empresas privadas, mas pred_~l1Ji

nantemente estatais- e paraestatais da França.
É, sob todos os aspectos, um negócio nebuloso,

confuso e que desnacionaliza o controle da aviação
brasileira e da indústria aeroespacial brasileira. Não
podemos aceitar, em hipótese nenhuma, que o gran
de investimento que a sociedade brasileira fez no
Centro Tecnológico da Aeronáutica e na capacitação
tecnológica da aviação brasileira possa transformar,
num passe de mágica, a competência tecnológica
brasileira numa montadora de aviões do exterior no
Brasil, fazendo praticamente com que São José dos
Campos transforme-se, do ponto de vista da aviação
nacional, numa Zona Franca de Manaus da aviação,
quando somos a única Nação da América Latina ca
pacitada para produzir esse tipo de equipamento ae
ronáutico.

Na área da aviação comercial, somos, sob to
dos os aspectos, o mais competente fornecedor do
mundo de jatos regionais, testados nas feiras de Le
Bourget, na França, e de Fidae, no Chile. O Brasil
sempre é o país que mais negócios faz na área da avi
ação regional. Não tem sentido desnacionalizar um
setor desses. Não tem sentido privatizar e abandonar
o controle acionário da Embraer, nos termos em que
o brigadeiro Aluízio Weber disse na sua transmissão
de cargo de diretor, porque ele participava, como re
presentante do Brasil, do conselho acionário da
Embraer na época que o controle acionário foi trans
ferido. Estranhamos muito, porque na correspondên
cia que nos foi enviada, o Brigadeiro diz que houve
um vazamento indevido e um erro de conteúdo no
pronunciamento que fez no dia 22 de março, publica
do no boletim interno do CTA.

Em conversas com o Presidente da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Deputado
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Luiz Carlos Hauly, estamos tentando, junto com o Co
mandante da Aeronáutica, uma forma de ouvir o Bri
gadeiro Aluízio Weber. Há uma limitação na Constitu
ição brasileira, já que não podemos convocar qual
quer brasileiro para ser ouvido pelo Congresso Nacio
nal do País, independentemente do fato de haver ou
não Comissão Parlamentar de Inquérito. Se houver
qualquer suspeição sobre atividades e atitudes de
brasileiros, inclusive dos que ocupam cargos de im
portância para as decisões soberanas do nosso País,
o Congresso Nacional deve ter a prerrogativa e a ca
pacidade de convocá-los.

Apelamos para a Mesa da Câmara dos Deputa
dos no sentido de que nos ajude a encontrar uma for
ma de ouvir o Brigadeiro Weber, para que possa expli
car à Comissão de Defesa Nacional o inteiro teor do
seu pronunciamento, o que fez com que o controle
acionário fosse transferido e por que foi afastado do
cargo que ocupava.

É o apelo que faço à Presidência da Câmara dos
Deputados.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o Partido dos Traba
lhadores.

Muito obrigado.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas votações anteriores, acompanhei a orientação
partidária.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de
Sá, pelo PPB. S. Ex~i dispõe de 10 minutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, existe uma discussão a respeito de se vo
tar ou não o salário mínimo e a medida provisória en
quanto não se votar o orçamento e de se votar ou não
o piso salarial. Na verdade, o mais importante não
está sendo discutido: esse salário mínimo, instituído
por medida provisória, que antecipa a data de vigên
cia de maio para abril, deixa de fora aposentados e

pensionistas. Parece-me que ninguém está perceben
do isso. Quero, de novo, chamar a atenção de todos:
essa medida provisória que trata da fixação do novo
salário mínimo exclui aposentados e pensionistas.

As pessoas estão-se esquecendo de que hoje,
no Brasil, são pagos 18 milhões de benefícios pela
Previdência Social. Deixo bem claro que nem todos
eles são de previdência social. Grande parcela é de
benefícios assistenciais: renda mensal vitalícia, Loas,
Funrural.

A Constituinte de 1988 elevou esses benefícios
de meio para um salário e criou fontes de custeio,
como o Finsocial e a Cofins, que deveriam ser utiliza
das basicamente no pagamento dos benefícios assis
tenciais. Acabou indo tudo para um caixa único, e o
Tesouro costumeiramente deve dinheiro à Previdên
cia Social, à seguridade social. Aqueles que paga
ram, durante longo tempo, através do chamado cálcu
lo atuarial, para ter direito a um benefício - os apo
sentados e as pensionistas - ficaram na vala comum.
Ao ficarem na vala comum, os verdadeiros aposenta
dos e pensionistas estão continuamente prejudica
dos, porque não se pode dar o aumento por esta ou
por outra razão. Só que devemos separar quem é
aposentado e quem é pensionista. Os benefícios as
sistenciais não podem ter o mesmo tratamento, até
porque vão ter o seu reajuste, já que é na base do sa
lário mínimo. Portanto, eles vão receber um salário
mínimo.

Vejam que, nessa mesma conjugação de bene
fícios de um salário mínimo, há aqueles que não con
tribuíram, que são os que recebem benefícios assis
tenciais, e aqueles que contribuíram. Ora, quem con
tribuiu durante trinta ou trinta e cinco anos vai receber
um salário mínimo igualmente àquele que não contri
buiu? Acho que devemos aprender a separar as coi
sas.

Outra coisa me deixa preocupado: hoje, em nú
meros redondos, dos 18 milhões de benefícios pagos
pela Previdência Social, 12 milhões, incluindo os as
sistenciais, são de um salário mínimo. Só nessa mu
dança de salário mínimo de R$ 136,00 para R$
151,00, vários aposentados e pensionistas que rece
biam 1,1, 1,2, 1,3 ou 1,4 salário mínimo vão acabar
recebendo um salário mínimo, porque vão ficar no
teto de 151 reais, e aí vamos aumentar a injustiça.

Uma pessoa que recebia um salário mínimo,
sem contribuir para a Previdência, não pode receber
o mesmo que aquele que recebia também um salário
mínimo, tendo contribuído para a Previdência, mas a
grande parcela do Congresso Nacional não está nem
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preocupada com essa situação. Não vejo essa dis
cussão aflorar aqui. E não é por falta de chamar aten
ção, de vir aqui e levantar essa bandeira e dizer que
os aposentados já estão prejudicados por uma outra
medida provisória que ainda não foi votada por esta
Casa, mas está em vigor e transfere a data-base do
aposentado de maio para junho, sendo que ele só vai
receber a partir de julho. Parece-me que ninguém se
lembra dessa maldita medida provisória. Estão ten
tando mudar a emenda que iria limitar as medidas
provisórias para voltar à situação atual e continuar
desse mesmo jeito, prejudicando aposentados e pen
sionistas.

Fico apreensivo porque a grande maioria do
Congresso Nacional está preocupada apenas em dis
cutir a questão do salário mínimo: se 151, 177 ou 180
reais. O fundamental não é apenas discutir o valor do
salário mínimo, mas a questão de 18 milhões de pes
soas que recebem benefícios da Previdência Social,
dos quais 12 milhões recebem um salário mínimo. A
partir do mês que vem, 13 milhões vão receber um
salário mínimo e mais um milhão de tetos-pisos vão
ser estabelecidos porque não terão direito, qualquer
que seja a correção do seu benefício, a um benefício
acima de 151 reais. Então, vão ficar nesse limite de
151 reais.

Não adianta criarmos a ilusão de que o Congres
so vai declarar independência e derrotar essa medida
provisória, porque é tudo balela, é tudo jogo de poder,
é só o poder que se está disputando, mas no final, o
salário mínimo acabará ficando nos 151 reais.

Essa medida provisória não será votada, mas
reeditada e tudo ficará na mesma. Vamos ficar fazen
do o jogo do contente, achando que conseguimos
algo, e, na verdade, não conseguiremos nada. Os
aposentados e pensionistas não terão reajuste. Que
ro, pelo menos, chamar a atenção de todos para que
venham a essa discussão, vamos acordar para a rea
lidade. Ou será que grande parcela dos Srs. Parla
mentares não convive nas suas bases com aposenta
dos e pensionistas? Não sabem qual a verdadeira si
tuação?

Produz-se uma catilinária de que a Previdência
tem déficit. É mentira! No ano de 1999, a Seguridade
Social arrecadou 91 bilhões de reais e a soma total
dos benefícios pagos, inclusive os assistenciais, foi
de 81 bilhões de reais. Mas querem inviabilizar a Pre
vidência Social no Brasil para abrir espaço para a pre
vidência privada e as grandes seguradoras internaci
onais. Aliás, foi como foi feito há dez anos com a saú
de pública, terminando por acabarem com ela. Não

havia saúde privada, nem planos de saúde, e hoje
não se tem saúde nem pública nem privada. O mes
mo acontecerá com a Previdência Social daqui a al
gumtempo.

Por falar em saúde, lembro-me de uma reclama
ção que fiz certa vez sobre um incidente. Minha mãe
havia sido atendida pelo Centro Transmontano, onde
não havia cobertura pelo plano de saúde. Tivemos de
nos cotizar para pagar o atendimento. Em razão de
um alerta feito posteriormente, o Centro Transmonta
no ressarciu a despesa que havia sido feita direta
mente ao hospital e aos médicos. Espero que todos
aqueles que tenham problemas com seus planos de
saúde possam ter o mesmo atendimento que a pos
teriori o Centro Transmontano dispensou à minha
mãe, ao ressarcir as despesas.

Minha preocupação básica com o paralelo saú
de e previdência é que estamos deixando acontecer a
inviabilização da Previdência Social pela incapacida
de de o Congresso impor a verdade: o Executivo fala
ciosamente transforma suas mentiras em verdades
para inviabilizar a Previdência Social pública e, a par
tir daí, dar espaço para as grandes seguradoras priva
das. Muitas delas entraram de mansinho, sorrateira
mente e hoje já têm grandes painéis, grandes anúnci
os nos jornais, nas revistas, na televisão. Demons
tram a que vieram: vender seguro de aposentadorias
e pensões, como se isso pudesse ser efetivamente
um seguro.

Previdência social é um 'pacto de geração que
bem ou mal trouxemos até aqui e a Constituinte de
1988 elaborou um novo sistema tentando dar-lhe sus
tentabilidade. Lembramos que; na época dos antigos
IAP, a Previdência tinha efetivamente condição de ter
um futuro melhor. Mas o Governo, quando juntou tudo
no INSS, passou a mão no dinheiro da Previdência
para construir Brasília, Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, e o
dinheiro não voltou. Agora vende a história de que a
Previdência está quebrada.

A Previdência não está quebrada, mas querem
quebrá-Ia; a Previdência não está com déficit, mas
querem fazê-Ia deficitária. O Tesouro retém o dinheiro
da arrecadação da Previdência Social justamente
para dar vazão à mentira de que a Previdência Social
está quebrada. Muitos avançaram nos recursos da
Previdência, dilapidaram-na, mas, ainda assim, está
na Constituição de 1988, é da responsabilidade do
Tesouro Nacional bancar a Previdência e garantir aos
aposentados e pensionistas os proventos no final do
mês.
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Espero que a grande maioria desta Casa acorde
para a realidade. Estão deixando de lado a discussão
do salário mínimo. Estamos entrando nesse jogo, e
deixando de defender quem realmente tem de ser de
fendido: os aposentados e pensionistas. Muitos deles
não têm condição de subsistência, condição de so
brevivência. Parece que a grande maioria das srªs e
Srs. Parlamentares não têm pai, nem mãe, porque se
pensarem nas dificuldades por que passa um apo
sentado como seu pai e uma pensionista como sua
mãe, mudarão a regra do jogo na discussão da maté
ria nesta Casa. Não se trata apenas de discutir o salá
rio mínimo. Temos de discutir a questão da remunera
ção dos aposentados e pensionistas, que, desde a
história do famoso 147, em 1991, cujo pagamento só
começou a partir de 1992, por uma decisão judicial,
está com uma defasagem incalculável, incrível. Pare
ce que não vemos a realidade.

Aprendam a respeitar os aposentados e os pen
sionistas!

O SR. BADU PICANÇO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. BADU PICANÇO (Bloco/PSDB - AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores acompanhei o meu partido.

O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas votações de hoje acompanhei o meu partido, o
PMDB.

O SR. VALDIR GANZER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei
os votos do meu partido.

A SRl! MARIA DO CARMO LARA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

A SRl! MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, acompanhei o voto do PT.

O SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o PFL.

O SR. JOÃO HENRIQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOÃO HENRIQUE (Bloco/PMDB - PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
presente na primeira votação, ausente nas duas ou
tras, votei de acordo com o meu partido, o PMDB.

O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a orienta
ção do PT.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Para
falar em nome do Bloco Parlamentar PCdoB/PSB,
concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio Novais,
que disporá de cinco minutos.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, trazemos grave denúncia em relação ao Ceará.
Na tarde de hoje, a CoeIce demitiu mais trezentos tra
balhadores. A Companhia Energética do Ceará foi pri
vatizada em 1998 e já tinha demitido 2 mil dos seus 4
mil empregados, reduzindo seu quadro à metade. Re
pito: demitiu mais trezentos trabalhadores, num plano
em que anunciou que haveria oitocentas demissões.
A Coelce, assim, comete mais essa barbaridade,
essa crueldade contra os eletricitários cearenses. Tal
sanha privatizante no Ceará tem gerado problemas
gravíssimos.

O Governador Tasso Jereissati autorizou, por
meio da Assembléia Legislativa, a privatização. Do
dia 2 de abril até a presente data, houve doze mortes,
2.300 demissões e três suicídios, devido aos PDV, um
aumento de tarifa acima da inflação, novo aumento
previsto para abril de 2000 e uma qualidade de servi
ço que nunca existiu no fornecimento de energia do
Estado do Ceará. A privatização da Coelce foi um de
sastre.
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o Governador do Estado do Ceara, j",;H'à I eS"

ponder ao clamor público que existe nâo só êlTt F1xta..
leza, mas também nos 184 Municípios do c;:-:;ládo,
multou a CoeIce no primeiro dia de abril em I) milhões
e 900 mil reais.

Ora, os chilenos e espanhóis estão muito preo
cupados em levar lucros gigantescos para seus res
pectivos países. Em 1998 o lucro foi de 27 IflilhiJE-s de
reais e, em 1999, de 75 milhões reais. Como se pode
pensar em um lucro de uma empresa de 27 milhões
de reais em um ano e, no ano seguinte, de 75 milrlôes
de reais? É claro, demitindo milhares de trabalhado
res, fechando mais de 130'postos de atenclímento no
interior do Estado e relaxando ao máximo a qualidade
do serviço prestado. É esse o quadro que estamos VI

vendo.

Temos que encetar no Estado do Ceara uma
campanha para a reestatização daquela (;ompanhía.
Sr. Governador Tasso Jereissati, esse modelü de V.
ExII, que é seguidor do neoliberalismo, nãí} junciona,
e a privatização não traz ganhos.

Duvido que o Governador do Estado ·1ü C8al"á
ou esse Presidente que está aí, comandado pelo FMI,
mostre ao povo brasileiro qual o ganho obtido com as
privatizações. Nenhum, pois tudo que inventaram no
início desse processo foi mentira. Não há nem baixl'l
de tarifa, nem melhoria de qualidade. Ao contrário, es
tamos perdendo milhares de postos de trabalho para
os estrangeiros, e outros milhares estão sendo rebai·
xados. Engenheiros de uma empresa como a Coelce
que ganhavam entre 3 e 4 mil reais estão recebendo
agora 800 reais. Esta é a realidade do processo de
privatização.

Mais ainda: agora, os ágios, tanto no setor de te~

lefonia, quanto no de energia, no processo de privati
zação, estão sendo abatidos do Imposto de Renda
dessas empresas. Isso vem confirmar - não bastasse
o crime praticado contra o povo brasileiro, e que nós
mesmos estamos financiando, via BNDES e tarifas 
essa barbaridade das privatizações no Brasil.

Esta é a indignação que trago do povo cearen·
se, que já expulsou, na década de 50, do Estado do
Ceará a Ceará Light Company. Àquela época, essa
empresa inglesa prestou péssimos serviços em For,
taleza. Agora, parece que estamos relembrando
aquela década, quando colocamos para fora do Cea
rá aquela empresa estrangeira. Vamos reviver a festa
da vitória, na Praça do Ferreira, quando expulsarnos a
Ceará Light Company do nosso Estado. Agora che·
gou a vez da Coelce, privatizada pelos chilenos e es
panhóis.

~;I. Presidente, agradeço a V. Exª e manifesto a
Indignação dos cearenses com o processo de privati
2aç.ão da maior companhia de prestação de serviços
de energia no Estado.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a pala'Ira.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
estava em audiência na Caixa Econômica Federal,
para assmatura de um acordo com os seus emprega
dos - eles passaram um longo período sem acordo _,
gostaria de justificar minha ausência no plenário e vo
[ar do acordo com a orientação da bancada do Parti
do dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, na última
semana, o Vice-Presidente do Tribunal de Contas da
União, Humberto Guimarães, e o Diretor do Fundef,
Ulysses Cidade Semeghini, participaram de uma au
diência pública com os membros da Subcomissão
Especial da Câmara dos Deputados que analisa de
núncias de irregularidades no Fundo. O objetivo da
reunião foi avaliar as denúncias sobre desvios de ver
bas rio Fundo em todo o País.

Nesta audiência, os Deputados lançaram uma
proposta para que o Ministério da Educação e a Sub
comissão Especial do Fundef possam acompanhar
de perto as denúncias de desvios do Fundo, acionan
do as Procuradorias Estaduais para que obriguem
seus promotores a notificar as Prefeituras que não
cumprirem a prestação de contas. Essa é uma medi
da preventiva para evitar distorções como as que es
tão ocorrendo agora.

Outra proposta dos Deputados é que o Ministé
1";0 Público - acionado pelo Ministério da Educação e
pela Subcomissão Especial do Fundef - acompanhe
de perto o sistema de transporte escolar dos alunos.
Isso é importante para evitar tragédias como a que
aconteceu em Sergipe, onde houve morte de crian
ç:as que estavam sendo transportadas inadequada
mente. Além da qualidade do ensino e da transparên
cia na utilização dos recursos voltados à educação, é
necessário que as crianças brasileiras tenham segu
rança e qualidade de vida.

Quero Illformar, Sr. Presidente, e reforçar, convi
h~ feito pela Assembléia Legislativa do Estado do Pia
uí para a realização de um debate sobre a aplicação
dos recursos vinculados ao ensino fundamental, com
d: participação de representantes da Subcomissão
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O SR. PRESIDENTE (Eunfcio Oliveira) - Com
parecem mais os Srs.:

Especial desta Casa que analisa denúncias de irregu
laridades no Fundef.

Por sugestão do Presidente daquele Poder, Depu
tado Kléber Eulálio (PMBD/PI), em entendimento com
os demais interessados, foi alterado a data inicialmente
prevista, ficando o debate programado para acontecer
no próximo dia 14, sexta-feira, a partir das 9h.

Estão sendo convidados para participarem des
te evento os Deputados Estaduais; os Presidentes do
Tribunal de Contas da União e do Estado do Piauí, do
Conselho Estadual de Educação, da Associação Pia
uiense de Prefeitos Municipais, da Associação de Ve
readores do Piauí, da Ordem dos Advogados do Bra·
sil e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação; o
Superintendente da Polícia Federal e os representan
tes do Ministério Público, Estadual e Federal, que in
vestigam irregularidades nesta área; os Secretários
da Educação, da Fazenda e de Administração e o Go
vernador do Piauí; Vereadores; pessoal da Universi
dade Federal e Estadual do Piauí; além de entidades
ligadas à educação e pessoal interessado.

Faço aqui um apelo para que os membros da
Subcomissão Especial possam analisar esse interes
se da Assembléia Legislativa de receber em audiên
cia pública a Subcomissão do Fundef, pela gravidade
da situação no Estado, nesta área.

Dessa forma, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, esperamos poder contribuir para que esta Casa
possa estar acompanhando estas tantas denúncias
que correm País afora em relação a esse Fundo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Eunfcio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente ses
são.

Partido

Badu Picanço
Dr. Benedito Dias

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PSB PSB/PCdoB
PMDB PMDB/PST/PTN

ACRE

PSDB

Almeida de Jesus
Aníbal Comes
José Pimentel
Nelson Otoch

MARANHÃO

Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 4

CEARÁ

PL PUPSL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PSDB PSDB/PTB

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
Vanessa Grazziotin PCdOB
Presentes do Amazonas: 2

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 3

Sérgio Barros
Presentes do Acre: 1

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins: 4

Anivaldo Vale
Babá
Giovanni Queiroz
José Priante
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 9

Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 4

PARÁ

PSDB PSDB/PTB
PT
PDT
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PT
PFL
PT
PFL

Bloco

PUPSL

PSD8/PTB

RORAIMA

Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 3

AMAPÁ

PSDB
PPB
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PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

SÃO PAULO

PCdoB
PT
PT
PPB
PPB
PPB
PSB
PT
PTN PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PT

Aldo Rebelo
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
Cunha Bueno
Dr. Evilásio
Iara Bernardi
José de Abreu
José Machado
Lamartine Posella
Medeiros
Professor Luizinho

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Alexandre Santos PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Camélia Ribeiro PDT
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN
João Sampaio PDT
José Carlos Coutinho PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Miriam Reid PDT
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 15

Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN
Nílmário Miranda PT
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB
Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB
Presentes de Minas Gerais: 12

EspíRITO SANTO

Max Mauro PTB
Presentes do Espírito Santo: 1

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

PIAuí

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PT

ALAGOAS

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

MINAS GERAIS

PSDBAécio Neves

Helenildo Ribeiro
Olavo Calheiros
Presentes de Alagoas: 2

BAHIA

PFL
PL PUPSL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PCdoB
PFL
PT
PT

Aroldo Cedraz
Eujácio Simões
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jonival Lucas Junior
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 9

PERNAMBUCO

Joel De Hollanda PFL
Marcos de Jesus PSDB
Pedro Eugênio PPS
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 4

Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Ricardo Rique
Presentes da Paraíba: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PSDB

Gessivaldo Isaias
Paes Landim
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 3

Pinheiro Landim
Rommel Feijó
Presentes do Ceará: 6
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Ricardo Berzoini PT
Rubens Furlan PPS
Valdemar Costa Neto PL
Presentes de São Paulo: 16

PUPSL

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Sul: 10

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Distrito Federal: 3

PSDB/PTB

AMAPÁ

PSDB
PFL

RORAIMA

PFL
PFL

Fátima Pelaes
Sérgio Barcelios
Total de Ausentes: 2

Luciano Castro
Luis Barbosa
Total de Ausentes: 2

PSDB/PTB

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PSDB
Presentes do Mato Grosso: 1

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PARÁ

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

ACRE

PFL

CEARÁ

PFL

AMAZONAS

PSDB
PFL

Moroni Torgan
Total de Ausentes: 1

TOCANTINS

Paulo Mourão PSDB
Total de Ausentes: 1

MARANHÃO

Sebastião Madeira PSDB
Total de Ausentes:1

ZHa Bezerra
Total de Ausentes: 1

Arthur Virgílio
Euler Ribeiro
Total de Ausentes: 2

Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Total de Ausentes: 2

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PPB

PARANÁ

PPB
PT

RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

Gerv~sio Silva PFL
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Presentes de Santa Catarina: 4

José Janene
Padre Roque
Presentes do Paraná~2

MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian PFL
Presentes f;lo Mato Grosso do Sul: 1

Euler Morais
Geovan Freitas
Juquinha
Lidia Quinan
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 5

Heráclito Fortes
Total de Ausentes:1

Darcísio Perondi
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luiz Mainardi
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Roberto Argenta
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira

PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PPB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PL PL!PSL
PHS
PPB
PT

Fernando Ferro
JoãoColaço
Luciano Bivar
Osvaldo Coelho

PIAuí

PFL

PERNAMBUCO

PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PSL PL!PSL
PFL
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PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDB PMDB/PSTIPTN
PSDB PSDB/PTB
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PT
PPB
PSDB PSDB/PTB

GOIÁS

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB PMDB/PSJ/PTN

PARANÁ

MATO GROSSO

PSDB
PSDB

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi
Marisa Serrano
Nelson Trad
Waldemir Moka
Total de Ausentes: 4

Nelson Marquezelli
Ricardo Izar
Robson Tuma
Teima de Souza
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Total de Ausentes: 14

Uno Rossi
Wetinton Fagundes
Total de Ausentes: 2

Lúcia Vânia
Pedro Canedo
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 5

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

BAHIA

PFL
PFL
PFL
PFL

SERGIPE

PSDB
PPB
PSDB

ESprRITO SANTO

PTB
PSDB

Magno Malta
Ricardo Ferraço
Total de Ausentes: 2

Ricardo Fiuza PFL
Total de Ausentes: 5

José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Total de Ausentes: 4

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Lael Varella PFL
Walfrido Mares Guia PTB
Total de Ausentes: 6

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Total de Ausentes: 3

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN

PT
PSDB
PDT

PTB

ORDENS DO DIA

Fernando Marroni
Nelson Marchezan
Pompeo de Mattos
Total de Ausentes: 3

O SR. PRESIDENTE (Eurico Oliveira) - Encer
ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
amanhã, quarta-feira, dia 12, às 9 horas. Convoco,
também, sessão ordinária, às 14 horas, ambas com
as seguintes

RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

João Matos
Total de Ausentes: 1

José Carlos Martinez
Total de Ausentes:1

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSDB/PTB

SÃO PAULO

PT
PSDB
PPB
PTB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL

RIO DE JANEIRO

PT
PDT
PST PMDB/PST/PTN
PFL
PT
PSB
PTB

Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Celso Russomanno
Duilio Pisaneschi
Eduardo Jorge
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
Moreira Ferreira

Carlos Santana
EberSilva
Francisco Silva
Laura Carneiro
Milton Temer
Paulo Baltazar
Roberto Jefferson
Total de Ausentes: 7
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1
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO ND 96-8, DE 1992

(DO SR. HÉLIO BICUDO)
Continuação da votação, em primeiro tumo, da Proposta de Emenda àConstituição nO 96-A, de 1992,

que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário; tendo pareceres da Comissão de Constituiçào e
Justiça ede Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); eda Comissão Especial, pela
aprovação, com substitutivo. desta edas Propostas de Emenda à Constituição nDs 112-Al95. SOO--AJ97 e368
Al96, apensadas; pela admissibilidade de todas as emendas apresentadas na Comissão e, no mértto, pela
aprovação das de nOs 1/95, 2/95 e4/95 (apresentadas na legislatura anterior) edas de nOs 1,2, 3,5, 7, 8,9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29,31,33,35, 36,37, 39,40,42,43,44 e 45; pela
rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nOs 127..Al95 e21S.Al95, apensadas, edas emendas nOs
3/95 (apresentada na legislatura anterior) e4,6, 17,22,23,25,30,32, 34, 38 e41, nos termos do parecer da
Relatora, que apresentou complementação ereformulação parcial de voto. Apresentaram votos em separado
oDeputado AntOnio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino. Antônio Cartos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha ePadre Roque. Foram aprovados os
destaques de nDs 247, 72, 79, 298, 70, 51 , 281, 296, 42, 33. 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 eos
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz AntOnio Fleury eRenato Vianna; rejeitados os de nDs
~97,291,251,23,220,82, 155,50,292,295,233,256,283,221, 177, 184.286,26,216,219, 162,200,218,
240,201,274,217,248, 101 eos destaques dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto Batochio e
Ibrahim Abi-Ackel; eprejudicados os de nOS 156, 38. 40, 241, 71,83,37,86, 154, 13, 134, 112,208,24,280
,212, 213t 211, 113,210,34.78, 111 e59 (Relatora: sra Zulaiê Cobra).
Tendo apensadas as PECs nOs: 112-Al95, 127-Al951 215-A195, 500-A/97, 368-Al9

Seuetaria Espedal de Editoração ePublicações do Senado Federal- Brasília- DF
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ORDEM DO DIA
(ÀS 16 HORAS)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

Abril de 2000

1
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 96..B, DE 1992

(DO SR. HÉLIO BICUDO)
Continuaçáo da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda àConstituição nO 96..A, de 1992,

que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário; tendo pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça ede Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr, Luiz Cartas Santos); eda Comissão Especial, pela
aprovação, com substitutivo, desta edas Propostas de Emenda àConstituição nOs 112-Al9S, 50a..Al97 e368..
AJ96, apensadas; pela admissibilidade de todas as emendas apresentadas na Comissão e, no mérito, pela
aprovação das de nOs 1/95, 2195 e4/95 (apresentadas na legislatura anterior) edas de nOs 1, 2, 3, S, 7, 8,9,
101 11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,26,27,28,29, 31, 33, 35,36,37,39,40,42,43,44 e45; pela
rejeiçao das Propostas de Emenda àConstituição nOs 127·Al95 e215-Al951 apensadas, edas emend~s nOs
3/95 (apresentada na legislatura anterior) e4,6,17,22,23, 2S, 30,32,34,38 e41, nos termos do parecer da
Relatora, que apresentou complementação ereformulação parcial de voto. Apresentaram votos em separado
oDeputado AntOnio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados Marcelo Oéda, JoSé Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegnno, AntOnio Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha ePadre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 2471 72, 79, 298, 70, 51,281 1 296, 42, 33, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 eos
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz AntOnio Fleury eRenato Vianna; rejeitados os de nOs
297,291,261,23,220,82, 155,50,292,295,233,256,283,221, 177, 184,286,26,216,219,'1621 200,218,
240,201,274,217,248,101 eos destaques dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto Batochio e
Ibrahim Abi·Ackel; eprejudicados os de nOs 156, 38, 40, 241, 71, 83, 37, 86, 154, 13, 134, 112,208,24,280
,212, 213, 211 ,113, 210, 34, 78, 111 e59 (Relatora: Sr- Zulaiê Cobra),
Tendo apensadas as PECs nOs: 112-AJ95, 127·AI95, 215-Al9S, SOo-Al97, 368·Al9

Secretaria Espedl1 de EditonçioePabtiaçóes do Senado Federal - Brasília~DF
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECESIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

I· EMENDAS

1.1 PROJETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA DO PRAZO - ATO DA PRESID~NCIA

ND 63/00 (COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS). Aprova a reforma do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

DECURSO: 18- SESSÃO
ÚLnMA SESSÃO: 14-04-00

1.2. PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nO 177/89)

N° 933199 (PODER EXECUTIVO) - Altera o Decreto
Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, mediante a tipificação de
condutas que constituem crimes contra a
Previdência Social, e dá outras providências.

Prazo de tramitação na Cámsra dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 22-05-00
DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14·04-00

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Râdio Cidade de
Campinas Ltda., para explorar selViço de
radiodifusão sonora em freqQência modulada,
na cidade de Itu, Estado de sao Paulo.

DECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIM'Á SESSÃO: 17-04-00

N° 246·Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada ã Rádio Emboabas de
Minas Gerais SIA, para explorar selViço de
radiodifusão sonora em freqí.lência modulada,
na cidade de Sáo Joáo Del Rei, Estado de
Minas Gerais.

DeCURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA sessÃo : 17-04-00

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 230/99 (RUBENS BUENO) - Dispõe sobre o ensino
das disciplinas de Medicina Legal nos cursos
superiores de Direito. (E seu apensado: PL. nO
689/99, do Dep. Freire Júnior).

DECURSO: 41 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

11- RECURSOS

1. CONTRA, APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, "

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(ART. 58, §10)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(ART. 58, §3° combinado com ART.132, §2°)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

N° 637199 (FLÁVIO ARNS) - Dispõe sobre o reajuste
das obrigações pecuniárias oriundas da
captação e da aplicação de recursos no âmbito
do Sistema da Habitação (SFH), do Sistema
Financeiro de Saneamento (SFS) e do Sistema
de financiamento imobiliário (SFI), e nos
débitos resultantes de decisões judiciais, e dá
outras providências. (E seu apensado: PL. n°
794/99, do Dep. Adolfo Marinho).

DECURSO: 4- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

Nlt 4.543198 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
- Dispõe sobre a criação de juntas de
Conciliação e Julgamento na 911 Região da
Justiça do Trabalho, define jurisdições, cria
cargos e dá outras providências.

OECURSO:4·SESSÁO
ÚLnMASESSÃO: 13-04-00

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO· ART 54

(SUJEITAS A DELl9ERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART.

E 144)
E PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

N0 93.Al99 - (COMISSÃO DE CIÊ"!CIA
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO

PROJETOS DE DeCRETO LEGISLATIVO:

N0 87.Al99 - (COMISSÃO DE CIÉNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rãdio Feira de
Santana FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Feira de Santana, Estado da
Bahia.

DECURSO:2·SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-04-00
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(ART. 58. § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(ART 58, § 3° combinado com ART.132. § 2°)

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 909/95 (RITA CAMATA) - Institui compensação
financeira pela expioração de recursos minerais
para fins de aproveitamento econômico e dá
outras providências.

DECURSO:4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

N° 3.956/97 (HUGO BIEHL) - Aitera a Lei nO 8.870, de
1 5 de abril de 1994, para acrescentar novos §§
1 0 e 2° ao art. 25, dispondo sobre a
compensação de créditos resultantes da
contribuição do produtor rural devida à
segurjdade social. (E seu apensado: PL. nO
4.559/98,. do Dep. Valdir Cotlatto).

DeCURSO: 4 8 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

N° 4.320/98 ( CUNHA BUENO E HUGO BIEHL) 
Introduz alterações na Lei nO 9.393. de 19 de
dezembro de 1996.

DECURSO: 4 8 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
(ART. 164, § 1°)

(SU,",EtTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁR.IO,. APÓS
OUVIDA A CCJRT NOS TERMOS DO ART. 164, § 2° e
§ 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(ART. 164. § 2°)

PRO.JETOS DE LEI:

N° ., .835/99 (ENIO BACCI) - Prolbe a discriminação,
sob qualquer forma. às mulheres.

DECURSO: 4 8 SESsAo
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00
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~~ulio Serneghird
Jai1l8e lVlartins
Luiz Piiau.hylino
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I - COMISSÕES PERMAMl!~W~lt~8

COMISSÃO DE AGRICUtL'DtDf2t~\ ~
pOLíTICA RU~~l

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 15h

AUDI~NCIAPÚBUCA
COM A PARTICIPAÇÃO DAS COMISs6~8[i"~~

ECONOMIA, INDÚSTRIA E CI!JI"-;;~~~U('.:i)3 1i'!J~
RELAÇÕES EXTERIORES E ~IT!!lf;T~~jc:Q
NACIONAL; E DA REPR~~,~!J\~uL~0';;;A@

BRASILEIRA NA COMISSÃO ~.f<lRnJ'l~cJ~[J~1f'~~
DO MERCO$i1J~

TEMA:
uRELAÇOES B/LATERAIS BRI1JSiUAi'%2G3~P,JilPff\!'}-~~

EXPOSITOR:
Embaixador JOSÉ BOTAFOGQ GiOÍ'j9!'l)!oV~:'J
Representante Especial do Presider.K@ QO p~(ili;2ij[gDu'G:J
para Assuntos do MERCOSUL

AVISO~

PROPOSiÇÕES EM ~5:1~~ [Q)~

RECEBIMENTO DE EMEi"l[Dl'h~ ~g ~i~0ffial~i;j!)

Decurso: 2 8 sessão
Última Sessão: 17/@,iJ@@

S(,~bstjt!,Ativo (alt. 119, 11 e § 10)

.:!\ PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
!EMENDAS A{~)RIESENTADASPOR MEMBROS DESTA
COMfSS}!g

PROJETO DE LEI N2 4.495-A/98 - do Sr. Jair
~J1enegLlelli - q!'!e "dispõe sobre a promoção e a
i!'O''::allzação da defesa sanitária animal quando da
fGslização de rodeios e dá outras providências'.
FJ~6!'~TOA: Deputado XICO GRAZIANO

l,~gJV1ISSÃODA AMAZÔNIA E DE
~)~~)~~,~"fQ)~ \J!MENTO REGIONAL

'lISOS

p'~©)~(QJ8IÇÕES EM FASE DE
~~©~~~rtm~b~T't!lDE: EMENDAS (5 SESSÕES)

lJe:L;;(7}][!'t3©: fiel sessiío
r'Ifili'iJ!Jiivr.1 ,§';(1\f~g;)3@!: 12/04/00

Ph;C',-~EUO IcH! L~l ~>J2 2.583/00 ~ da Sra. Marinha Raupp
~ ~eJ2J o(;;';nl:c;<;2J3 !seD'lção da Impostos para os produtos
cJa~1\fEJ;~cr~ ©lc,ol ~e\f6n~l), utilizados para pavimentação
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asfáltica de rodovias e vias públicas urbanas nos
Estados e Municlpios compreendidos na Amazônia
Legal".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA
Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA
A - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

URG~NCIA CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N" 1.493198 • do Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 24 de novembro de 1998, que
renova a concessão da RÁDIO TUIUTI LTOA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Martinõpolls, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado WALFRlDO MARES GUIA
PARECER: favorável

MENSAGEM NI! 1.120199 • do Poder Executivo • que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 111, de 4 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA LASAFÁ a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusMdade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de C&eté,
Estado de Minas Gemia",.
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO
e SALVADORZIMBALDI em 29/03/00

MENSAGEM Nll 1.123199 - do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 112, de 4 de agosto ~e 1999,
que autoriza a Associ~o Comunitária de RADIO DE
SÃO JOÃO DO PIAuí a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito ele exclusividade, serviço de
radiodifUsAo comunitária na localidade de São João do
Piaur, Estado do Piaur.
RELATOR: Deputado YVONILTON GONÇALVES
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO
e SALVADOR ZIMBALDI em 29/03/00

MENSAGEM NR 1.138/99 - do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 90, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E
ARTíSTICA DE PRATINHA a executar, pelo prazo de

três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radlocifusão comunltária na localidade de Pratinha,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deplrtado FRANCISCO COELHO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO
e SALVADOR 21MBALDI em 29/03100

MENSAGEM Na 1.142199 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciaçio do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 101, de 30 de Julho de 1~,

que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇAO,
CULTURA E DESPORTO DO MUNICrPIO DE
ELESBÃO VELOSO a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radIodifusão comunitária na localidade de Elesbão
Veloso, Estado do Piau!".
RELATOR: Oeplrtaclo JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO
e SALVADOR 21MBALDI em 29/03100

MENSAGEM NI! 1.145199 • do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
conatante da Portaria na 105, ele 30 de julho de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA '.?E
DESENVOLVIMENTO SÓCIQ-CULTURAL DE JOAO
CÂMARA a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusMdade, serviço de radiod1fuslio
comunitária na localidade de João Câmara, Estado do
Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO
e SALVADOR ZIMBALDI em 29/03100

MENSAGEM NlI 1.167199 - do Poder Executivo· que
"submete à apreciação do Congresso Nacional O ato
constante da Portaria nll 11; de 11 de agosto de :! 999,
que autoriza a ASSOCIAÇAO DE COMUNICAÇ!\O E
CULTURA DE MONTES CLAROS DE GOlAS a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Montes Claros de Goiás, Estado de
Goiás".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos DeputadosWALTER PINHEIRO
e SALVADOR ZIMBALDJ em 29/03/00

MENSAGEM NI! 1.168199 • do Poder ExecutIvo· que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 119, de 11 de ag06to de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
CULTURAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
Jocalidade de Barra de santo Antônio, Estado de
Alagoas".
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO
e PADRE ROQUE, em 10/11199
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MENSAGEM NR 1.173199 - do Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n2 128, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E
PRODUTORES DE CARINHANHA a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de
Carinhanha, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER
PINHEIRO, SALVADOR ZIMBALDI e JOSÉ ROCHA em
29/03/00

MENSAGEM NS! 1.291/99 - do Poder Executivo· que
'submete à apreciação do Congresso NacIonal o ato
constante da Portaria nll 130, de 26 de agosto de 1999,
que autoriza o GOVERNO DO ESTADO DO ACRE,
POR INTERMffiDIO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E
COMUNICAÇAO ELIAS MANSOUR, a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em trequêncla modulada, na
cidade de Brasiléia, Estado do Acre".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados JORGE WILSON e
SALVADOR ZIMBALDI em 29/03/00

MENSAGEM NR 1.292199 • do Poder Executivo • que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nS! 131, de 26 de agosto de 1999,
que autoriza o GOVERNO DO ESTADO DO ACRE.
POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO DE OULTURA E
COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR, a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequêncla modulada, na
cidade de Rio Branco, Estado do Acre'.
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados JORGE WILSON e
SALVADOR ZIMBALDI em 29/03100

MENSAGEM NQ 1.293/99 • do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nQ 132, de 26 de agosto de 1999,
que autoriza o GOVERNO DO ESTADO DO ACRE,
POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E
COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR, a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cIdade de Cruzeiro
do Sul, Estado do Acre".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados JORGE WILSON e
SALVADOR 21MBALDI em 29/03100

MENSAGEM NR 1.294/99 • do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 133, de 26 de agosto de 1999,
que autoriza o GOVERNO DO ESTADO DO ACRE,
POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E
COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR, a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço

de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Tarauacâ , Estado do Acre".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados JORGE WILSON e
SALVADOR ZIMBALDI em 29/03/00

MENSAGEM Nll 1.295/99 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nQ 134, de 26 de agosto de 1999.
que autoriza o GOVERNO DO ESTADO DO ACRE. por
intermédio da FUNDAÇÃO DE CULTURA E
COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR, a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de xapurt, Estado do Acre"•
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados JORGE WILSON e
SALVADOR ZIMBALDI em 29/03/00

MENSAGEM NS! 1.296/99 - do Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso NacIonal o ato
constante da Portaria nll 135. de 26 de agosto de 1999,
que autoriza o GOVERNO DO ESTADO DO ACRE,
POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E
COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR, a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Sena
Madureira. Estado do Acre".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados JORGE WILSON e
SALVADOR ZIM8ALDI em 29/03/00

MENSAGEM N9 1.301199 • do Poder Executivo ~ que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 13 de setembro de 1999, que
outorga concessão à FUNDAÇÃO JOSÉ PAIVA
NElTO, para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens(televisão), com fllns exclusivamente
educativos, na localidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo'.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados BISPO
WANDERVAL, LUIZ PIAUHYLlNO, JORGE WILSON e
ROMEU QUEIROZ em 29/03/00

.MENSAGEM N2 1.416/99 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n!l93, de 30 de julho da 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO ARTíSTICA E CULTURAL DE
AREIA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Areia, Estado da Paralba".
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO
e SALVADOR ZIMBALDI em 29/03/00

.MENSAGEM NQ 1.462/99 • do Poder ExecutiVo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
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constante da Portaria nll 142. de 2 de setembro de 1999.
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA DE BARRA a executar.
pelo prazo de tris anos, sem direito de exclLl8Mdade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Barra, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado JOÃO ALMEIDA, em 05104100

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nl! 4.366198 • do Sr. Hermes
Parcianello • que "acrescenta o parágrafo 2l! ao artigo 3B
da Lei nll 4.117, de Z1 de agosto de 1962,
estabelecendo remuneraçio às emissoras de
radiodifusão sonora que retransmltem o programa ofkllaJ
dos Poderes da República".
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados fRIS SIMÕES,
JORGE WILSON e LUíZA ERUNDINA, em 05f04I00

PROJETO DE LEI NR 927199 • do Sr. Luiz Moreira· que
"suprime o parágrafo (mico do art. 211 da Lei nIl 9.612, de
19 de fevel'8lro de 1998, que institui o Serviço de
Radloclfuslo Comunitária e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados DR. HÉLIO e
WAGNER SALUSTIANO, em 05lO4lOO

PROJETO DE LEI NR 1.040/99 • do Sr. João Coser 
que 'dispõe sobre o desbloqueio cios serviços de Valor
Adicionado'.
RELATOR: Deputado fRIS SIMÕES
PARECER: favorável, com emenda
VISTA CONJUNTA aos Deputad06 ROBÉRIO ARAÚJO
e JOSÉ CARLOS ALELUIA, em 05lO4I00

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5· sessão
Última Sessão: 12104100

Projetos de Lei (art. 119, I. § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 2.027/99 • do Sr. UncoIn Portela 
que "detennina que o autor ou suspeito de praticar um
crime hediondo, deverá ser representado para
responder por ele junto a imprensa·.
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NR 2.231199 • do Sr. José carlos
Elias - que ·obrlga os responsávela por ·sItee"
provedores de informações na Internet a fornecer
clasafficaçio indicativa do contellc:!o veiculado'.
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO

PROJETO DE LEI~ 2.239199 • cio Sr. Ant6n1o cio Valle
• que "mocIfica a Lei NfI 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, que "Institui o S8rvi90 de Radlodlf\.Bio
Comunitária e dá outras providências', prevendo a
autorizaçlo para execução de serviço de radiodifusão
comunitária peIu CAmaras Municipais·.
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

PROJETO DE LEI Nll 2.269199 - do Sr. Walter Pinheiro 
que 'dispõe sobre a utilização ele programas abertos
pelos enl8fl de direito p~blico e de direito privado sob
controle acionário da administração pública'
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NII 2.45812000 • do Sr. Joio
Hermann Neto • que 'declara Barbosa Uma Sobrinho
Patrono da Imprensa Brasileira.'
RELATORA: Deputada LUrZA ERUNDINA

PROJETO DE LEI Nl! 2.31412000 - do Sr. A1ofzio
Mercadante - que • toma obrigatória para as emissoras
de rádio e televisão a difusão de comunicados da
Defesa Civil de alerta à população relativos à previsão
de catástrofes naturais e seus desdobramentos'.
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

PROJETO DE LEI N2 2.32412000 • do Sr. João Caldas •
que "dlsp6e sobre a comunicação de informações
relativas a objetos voadores não-ldentlflcados'.
RELATOR: Deputado GESSIVALDO ISAIAS

PROJETO DE LEI Nll 2.47212000 • da Sra. Lurza
Erundlna - que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem estImuladora do exerercio da cidadania na
publicidade dos serviçoe e obras realizados pelos
órgãos públlco8 federais. •
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nl! 1.787196 - do Poder Executivo
que 'dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual
de topografias de circuitos iptegrados·.
RELATOR: Deputado JOSE MENDONÇA BEZERRA

PROJETO DE LEI N2 04-A/99 ~ do Sr. SUas Bmsllelro •
que ·eetabefece penalidades pelo LI80 de telSfone
celular em teatros, cinemas e auditórios.•
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI N2 428/99 • cio Sr. VIcente C8ropreso
• que 'vincula a veiculação de propaganda de produtos
e serviços, locados no sexo, à exibição de mensagens
educativas de interesse da saúde Brasileira".
(Apensados: PL nll 717199, 1.751199 e 1.774194)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N2 1.325199 • do Sérgio Reis· que
'acrescenta dispositivoa à Lei nll 9.472, de 18 de lunho
de 1997, que dispõe sobre a organIzação dos serviços
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de telecomunicações. a criação e funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional nll 8, de 1995".
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA

PROJETO DE LEI NlI 1.817199· do Sr. Rubens Bueno
que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da
Lei nll 5.260, de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA
ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO nll 1/2000- da
Subcomissão Especial criada pelo Ato nll 01/CCJRl2000
- que "altera o art. 36 do Regimento Interno, referente à
Comissão Parlamentar de Inquérito".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.

A - Redações Finais:

?ROJEfO DE LEI Nll 1.176/1995 • do Poder Executivo
(MSC 1:t74195) - que "estabelece os princrpios e as
dlretrIzI!Is para o Sistema NacIonal de Viação e dã
outras providências".
RElATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.

B - PrOposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL .

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll
63211998 • do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os
artigos 143 e 144 da Constituição Federal, tomando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às polícias
militares e corpos de bombeiros militares a competência
para a formação de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, em
30/11199.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15/12199.

c - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGIÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 403/2000
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 171411999) • que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural entre o Govemo da
República Federativa do Brasn e o Governo da

República do Zimbábue, celebrado em Brasnla, em 16
de setembro de 1999".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI NR 3.241/1997 • do Sr. Dullia
Plsaneschi - que "modifica a Lei nll 9.429, de 26 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre prorrogação de
prazo para a renovação de Certificado de Entidades
Rlantrópicas e recadastramento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social • CNSA e anulação dos
atos emanados do Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, contra instituições que gozavam de
isenção da contribuição social, pela não apresentação
do pedido de renovação do certlficado em tempo hábil".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidacle e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI 3.844-811997 - que "dispõe sobre educação em
direitos humanos e Institui a polrtlca nacional de
educação em direitos humanos para o ensino
fundamental e médio·.
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurid!cldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N!! 2.07711999 - do Senado Federal
(PLS 585/99)- que "altera dispositivos da Lei n° 9.533,
de 10 de dezembro de 1997, que autoriza o Poder
Executivo a conceder apoio financeiro aos Municfpios
que instiMrem programas de garanlla da renda mfnima
associados a ações socioeducativas." (Apensados : PL
77911999 e 1288/1999),
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll160/1993 - do
Sr. Paulo Bemardo - que "altera a redação cio art. 1R,

inciso I, alrnea "g" da Lei Complementar nll 64, de 1990,
que declara inelegrvel o cancidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável". Apensados :
'(PLCs nlla 76196, 27195. 32195 e 62195).
-RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela injuritticldade de9te e dos Projetos de
Lei Complementar nll 32I9S e 62195. apensa.cIos, e, no
mérito pela sua rejeição; pela Inconstitucionallda do
Proj~to.de Lei Complementarn2 7at96 e, no mérito. pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridlcldade,
técnica legislativa do Projeto de I.ei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darci Coelho. Waldir
Pires e Luiz Antônio Aeury, em 08/12/99.

'pROJETO DE LEI Nll 3.875/1993 • do Senado Federal
(PLS_12519O) - que "dispõe sobre a Polftica Nacional de
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Conservaçio e Uso RaoIonaJ de Energia e dá outras
provldênclA$"•
RELATOR: Deputado lÉDIO ROSA.
PARECER: pela conatItuclonaHdade, jurldlcldade e
técnica Iegl8Iativa deste, das Emendas n% 3 e 4 da
Comissio de Defesa do Consumidor Meio Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, na fonna das 13 emendas oferecidas pelo
relator e pela inconstitucionalidade da Emenda nl! 1 e
lnjurldicidade da Emenda nIl2, ambas da Comissão de
Defesa do Consumidor Meio Ambiente e Minorias.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 23111199.

PROJETO DE LEI Nll 621/1999 - do Poder Executivo
(MSC 486/99) - que "altera e acresce dispositivos ao
Decreto-Lei nll 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, à Lei nll1.079, de 10 de abril ele 1950, e
ao Decreto-l.ei na 201, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras providências",
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade,
técnica legislativa 8, no mérito. pela aprovação. nos
tennos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados André Benassl,
Fernando Coruja e Darci Coelho, em 1910112000.
Os Deputados Sérgio Miranda, José Antonio Almeida,
José Genoíno e Waklir Pires apresentaram votos em
separado, em 05/04/2000.

O - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissas.:

PRAZO CONSTITUCIONAL
(aFt. 223 CIC 64, § 20 e 3° da CF)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na 91/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1100/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Juazeiro Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na. cidade de Juazeiro, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitUcionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na 27611999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSe 31/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à MR Radiodifusão Uda.,para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Urbano Santos, Estado do
Maranhão",
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NJl32211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunlcação e
Informática (MSe 131811998) - que "aprova a renovação
da permialo outorgada à Rádio Tr6s Colinas Ltda.,
para explorar, sem direIto de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequêncla modulada, na cidade
de Franca, Estado de São Paulo".

RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: peJa con&tltuclonalidade, jurldicldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl! 32711999
da ComiSSio de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (USC 166611998) - que "aprova o ato que
outorga pennissão à MR Radiodifusão ltda.:-- para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frecjOêncla
modulada, na localidade de Vitória do Mearim, Estado
do Maranhio". ,
RELATOR: Deputado JOSE ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na 328/1999 
da Comissão de Ciêncla e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1667/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à MR Radiodifusão Ltda.; para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Viana, Estado do
Maranhão·.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl! 334~1999 •
da Comill8ão de Ciência e Tecnologia, Comun~o e
Informática (MSC 955/1999) • que "aprova o ato que
outorga pennis6áo à Paranã FM Uda, para explorar
serviço de radiodifusAo sonora em freqüência modulada,
na localidade da São José de Rlbamar, Estado do
Maranhão".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA..
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na 351/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicàçã.o e
Informática (MSC 817/1999) - que ·aprova o ato que
outorga concessão à Rmo Atalaia Ltda., para explorar
serviço de radiodiusão sonora em onda média, na
localidade de campo Erê, Estado de santa Catarlna".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade. ]urldlcidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 35911999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1163/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação comunitária Dehoniána a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
looalidade de Plndaré-Mirim, Estado do Maranhão~,

RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.'
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!l370/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicáção e
Informátlca (MSC 1124/1999) • que 'aprova o ato que
autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento
Jardim Banta-Ana a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na locaJidade de Maceió, Estado de
Alagoas",
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RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e
técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 4.715811994 - do Poder executivo
(MSC 663/94) - que 'transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional
dos Direitos Humanos e dá outras providências.'
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: peJa constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e SelViço Público e, no
mérito, pela aprovação, nos tel1Jlos do substitutivl).
VISTA CONJUNTA aos Deputados Waldir Pires e
Femando Coruja, em 04/04/2000.

PROJETO DE LEI NS!79/1999 - do Sr. Enio Baccl - que
'modifica o art. 111 e o § 111 do art. 21! da Lei nl! 9.504, de
30 de selembro de 1997, que estabelece normas para
as eleiç5es e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NI! 2.733A11997 - do Sr. Airton Dlpp •
que ·determina a obrigatoriedade de a embalagem e o
rótulo de bebida alcoólica conterem advertência sobre a
proibição de sua venda a menores de dezoito anos'.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste. da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Famnla e da emenda apresentada
nesta Comissão, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N9 3.184A11997 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "altera o art. 15 da Lei nR 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Oecurso:1a Sessão
Última sessão: 18/04/2000

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSrçOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridlcldade (art. 54, I):

PROJETO OE LEI NIl462-A/99- do Sr. Airton Dipp - que
Gdispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da
Administração Pública Federal".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI Ni 363/1999 • do Sr. Pompeo de
Mattos· que "Institui a Loteria Municipal de prognósticos
sobre o resultado de sorteio de números, organizada
nos moldes da loteria denominada jogo cio bicho e
revoga dispositivos legais referentes a sua prática e
determina outras providências·
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI NR 2.654/1996 • do Sr. Agnelo
Queiroz • que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar o prazo de validade nas certidões expedidas
pela Administração Pública Federal".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nll 1.504-N1996 - do Sr. Edson
Ezequiel - que 'possibilita à população carente, a
utilização do exame de pareamento cromossõnico
(ADN). em casos de investigação de paternidade e dá
outras proVidências.' (Apensados : os PLs nl!
154211996; 178011996; 2095/1996 e 2496/1996)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nll 279-Al1999 • do Sr. Enio Sacci •
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de
cartazes orientando sobre falsifICação de remédios, em
farmácias e drogarias e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 30211999 • do Sr. Enio Bacci - que
'aumenta pena para seqOestro ou cárcere privado e dá
outras providências·.(Apensado o PL nS! 313/1999)
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI NIl4.639-Al1998· do Sr. Paulo Paim
• que 'dispõe sobre a concessão de adicional de
periculosidade aos trabalhadores em instituições
psiquiátricas e assemelhadas".
RELATOR: Deputado ROLAND LAV/GNE

PROJETO DE LEI NI! 3.056-8/1997 - do Senado
Federal (PLS ni! nl96) • que "dispõe sobre a produção,
a utilização e a comercialização no território brasileiro de
substâncias qufmicas do grupo dos clorofuorocarbonos
(CFC)'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
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PROJETO DE LEI Nll 2.852-A/1996 " do Sr. Nan Souza
• que "altera a Lei n1l 9.294, de 15 de julho de 1996, que
"dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeras, bebidas ,alcoólicas, medicamentos.
terapias e defensivos agrícOlas, nos termos do § 411 do
art. 220 da Constituição Federal". (Apensados O'S PL n9s
2.77911997; 2.923/1997 e 3.34211997)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 1.593/1996 - do Sr. Sitas
Brasileiro " que "dispõe sobre o controle de incêndios
florestais e quelmadas. autorização especial para
queima e dá outras providências".

PROJETO DE LEI ~ 1.290/1995 • do Senado Federal
(PLS 77195) - que "altera a Lei n~ 6.360. de 23 de
setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilàncla
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as
drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos,
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nll 905-8/1995 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre o processo de abate de
animais destinados ao consumo e dá. outras
providênclas".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI NQ 113-B/1995 • do Sr. Odelmo Leão
- que "acrescenta inciso I ao artigo 511 da Lei n!l8.171,
de 17 de janeiro de 1991, que "dispõe sobre a polftica
agrícola",
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N!l 11-A/1995 - do Sr. AroldQ Cedraz
- que "altera cispositivos da Lei nl! 8.443, de 1(de julho
de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do ,Tribunal
de Contas da União",
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N1l913-A/1991 • do senado Federal
(PLS 12/91) • que "altera a legislação que disp6e sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providências". (Apensados os PLs nll 2:521/89.
4.864190, 4.952190, 5.542190. 5.790/90,.· 21/91,
43191, 146191, 162191, 340191, 3&J191, ·360191,
417191, 461191, 718191,1.040/91,1,156/91.1.334/91,
1.378191, 1.402191, 1.409/91, 1.544/91, 1.559/91,
1.633191, 1.662/91, 1.678/91, 1.761/91, 1.831/91,
1.851191, 1.878/91, 1.929/91, 1.952/91, 2..202191,
2.219/91, 2.257191, 2.371191, 2.547/92, 2'.607192,
2.713/92, 2.729/92, 2.879192, 3.006/92. 3~113192,

3.227192, 3.246192, 3.670/93, 3.921/93, 3~944193,

3.976193. 3.982/93, 4.037/93, 4.068193, 4~165193.

4.191193, 4.209/93, 4.586194, 4.628194, 4.659194,
4.805/94, 60/95, 249/95, 271/95, 555/95.·954195,
1.175/95, 1.232195, 1.251195, 1.264195. I;362195.
1.540!96, 1.556196, 1.617/96. 1.625196, 1,757196.
1.767/96, 2.047196, 2.099/96, 2.116196, 2:117196,
2.131196, 2.176196. 2.196196. 2.208196, 2,212196,
2.275196. 2.582196, 2.888/97. 2.922197, 2.971197,
3.145/97, 3.151/97, 3.183197, 3.211/97, 3-218197,

3.341197, 3.348197, 3.464197, 3.545197, 3.582197,
3.583197, 3.634197 e 3.822/97.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

Decurso: 3' sess§o
Última sessão: 14/04/2000

Substitutivos (art. 119, II e § 1°)

AS PROPOSfÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM{SSÃO

A w Da Análise da Constituclonalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NQ 2.689/96 - do Poder Executivo
(MSC n2 1.455/96) - que "altera as Leis nlls. 8.437, de
30 de junho de 1992, e 5. 869, de 11 de janeiro de 1973,
e dá outras providlmcias".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NIl642-A11999 - do Poder Executivo 
que "acresce dispositivos à Lei n!! 9.020, de 30 de março
de 1995, que dispõe sobre a implantação, em caráter
emergencial e provisório, da Defensoria Pública da
União".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nll 3.970-811997 - do Sr. Valdir
CoIatto - que "altera a Lei nl! 7.408, de 25 de novembro
de 1985". (Apensados os Pls nlls 4.059/98; 4.061198 e
4.294198)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

Local: Plenário 8, anexo IJ
horário: 1Oh -

PAUTA
A - Requerimentos:

Do Sr. Fernando Gsbaira • que "requer a realização de
reunião de audiência pública com o prefeito de
AraxálMG, e o Secretário Estadual de Meio Ambiente de
Minas Gerais para discutir a construção de uma unidade
de produção de ácido sulfórico e fosférico no município
de Araxá '.
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B - Proposições Sujeitas à aprovação do
Plenário da Câmara:

PROJETO DE LEI Nll 5.071-El1990 ·SUBSTITUTIVO
DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N!2
6.071-0, DE 1990, que 'dispõe sobre a proteção das
cavidades naturais subterrâneas, em conformidade com
o inciso X do art. 20, e o Inciso V do art. 216, da
Constituição Federal e dá outras providências •. .
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável ao substitutivo, com a inclusão do
§22 do art. 32, do art. 611 e do art. 10 do texto original da
Câmara

B - Proposlç6es Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI Nll 15·Al1999 - do Sr. Paulo Rocha 
que 'obriga as escolas particulares a restituir, em forma
cW desconto na mensalidade, o valor equivalente às
aulas não dadas '.
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI Nll 1.19811999 - do Sr. Wagner
Salustiano • que 'institui o Livro de Reclamações do
Consumidor'.
RELATOR: Deputado BEN-HUR FERREIRA
PARECER: contrárIo

PROJETO DE LEI Nll 1.359/1999 - do Sr. Jorge Costa 
que "dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e
creditrcios às pessoas ffsicas e jurfdicas que promovam
a reposição florestal, e dá outras providências "
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
PARECER: favorável a este e ao PL 2.151/1999,
apensado, com subStitutivQ

PROJETO DE LEI NQ 1.40711999 - do Sr. Glycon Terra
Pinto - que 'dispõe sobre a prestaçao de serviços pelas
instituições bancárias privadas e públicas, e dá outras
providências'•
RELATOR: Deputado LUIZ BIITENCOURT
PARECER: favorãvel

PROJETO DE LEI Nll 1.66411999 - do Sr. Enio Bacci 
que "prolba a pesaa com rede em todo o território
nacIonal, durante o perfodo de três anos, para
pescadores amadores, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 18/0412000

Projetos de Lei (art.119,11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 2.250-Al1996 - do Sr. Fernando
Ferro - que "dispõe sobre a exigência de responsável
técnico nos estabelecimentos de comercialização e
depósitos de produtos agrotóxicos, seus cornponenetes
e afins".
RELATOR: Deputado LUIZ BIITENCOURT

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A - Requerimentos:

Do Deputado Sérgio Novais, solicitando que seja
realizada Audiência Pública com a presença dos
representantes govemamentais, patronais e de
trabalhadores que compõem o Conselho Curador do
FGTS, para apresentar e dIscutir as ações
desenvolvidas com recursos do FGTS e o relatório
anual de 1999.

Do Deputado Sérgio Novais, solicitando que seja
realizada Audiência Pública a fim de debater a compra
de ações da PETROBRAS por meio do FGTS, com a
presença do Diretor de Transferência de Beneffcios da
CEF, de representantes do Conselho Curador do FGTS,
da Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento, Federação Nacional dos Urbanltârios,
Federação Nacional dos Petroleiros e outros Órgãos
ligados ao tema.

Do Deputado Valdeci Oliveira e outros, solicitando que
sejam convidados o Sr. Ministro da Fazenda, o
Presidente da CEF e Representantes dos mutuários do
SFH e representantes de SecretariaS de Habitação dos
Estados a comparecerem a esta comissão para prestar
esclarecimentos sobre saldos devedores dos mutuários
e o processo de renegociação dos mesmos.

Da Deputada Maria do Carmo Lara e outros, solicitando
que seja convocado o Sr. Ministro da Fazenda para
esclarecer a polrtics do Governo Federal sobre o
Sistema financeiro de Habitação, bem como a política
de renegociação das dfvidas do mutuários.

Do Deputado Inácio Arruda, solicitando a realização de
Audiência Pública em conjunto com a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e MInorias, para
discutir a minuta da Portaria da Agência Nacional do
Petróleo que regula o exercício da atividade de
revendedor varejista de combustíveis, tendo como
expositores o Diretor-Geral da Agência Nacional do
Petróleo, Representantes das Companhias
Distribuidoras e do Sindicado do Comércio Varejista de
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Derivados de Petróleo e de outras entidadee e
personalidades.

Do Deputado ~rgIo Novais, solicitando a realização de
Audilncia Pública conjunta com a Comissão de Oet....
do Consumidor, Melo AmbIente e Minorias, com a
finalidade de debater o Código Florestal Brasileiro, com
a presença dos seguintes representantes de ÓrgAoe e
Entidades: Conselho NacIonal de Meio Ambien1e
COnama; W'NF; Conselho Federal de Engenharia,
Agricultura e Agronomia - CONFEA; Senhora S6nla
Widdem • Asseeaora Jurídica do IBAMA; Movimento
Greenpeace e a Instituto Sócio Ambiental· ISA.

Da Deputada Marinha Raupp, solicitando informações
ao Senhor MInistro da Fazenda com relação à eficácia
de dispositivos da lei nll 8004, que trata do SFH •
Sistema Financeiro da Habitação.

Da Deputada Marinha Raupp, solicitando informações
ao Senhor Ministro da Fazenda com relação à eficácla
de clispooltlvos da Lei n" 8004, que trata do SFH •
Sistema Financeiro da Habitação, extensivos a
mutuários que perderam renda ou se aposentaram e
tiveram perda de renda.

Da Deputada Marinha Raupp, solicitando Informações
ao Banco Central com relação à eficácia da aplicação
da circular n111488, de 31/05189, que trata de reajuste
de prestações do SFH • SIstema Financeiro de
Habitação.

Do Deputado Sérgio Novala, solloitando infonn89l5es
sobre as justifICativas apresentadas pela TELEMAR,
para a desativação de po6toS de atendimentos nas
princlpal8 cidades cio Interior do Ceará.

S - Proposições Sujeitas à Apreciaçlo
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 1721199· do Sr. Agnelo Queiroz·
que 'dIap5e sobre o funcionamento de piscinas coletivas
8 pliblicas e dá outras providênelas
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS
PARECER: Favorável com cinco emendas.

AVISOS

PROPOSlÇOes EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decur.so:4·sessão
Última Sessífo : 17/04100

Projeto de Lei (art.119,1 e § 111)

PROJETO DE LEI NCI 4.493·A198 • do Sr. Franco
Montam • que 'probe a Impermeabilização total dos
terrenos urbanos'.
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI N" 1.972199 • do Sr. Marcos OIntra •
que 'altera a Lei nll 4.771, de 15 de setsrnbro de 1966 
C6dIgo FIorutaI, dispondo tlObre 18 áreas de
pl'H8rvaçâo pennanente em áreas urbana '.
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI NlI2.061199 • do Sr. SlIu e...i1eiro 
que "torna obrigatória a ImpIantaçio de In8t&IIÇ6ei de
dlstrlbulçlo de gás combu8tfveI em edlfrci08 de: LI80
pOblico. • .
RELATOR: Deputado RUBENS FURlAN

PROJETO DE LEI NR 2.105199 • dO Sr. Valdemar Costa
Neto • que 'estabe/eOO parâmetros mrnlmos para 08
Estuclo8 de VIabilidade Municipal prevlstoe no parágrafo
4" do ar!. 18 da ConstitUlçIo Federal de 1968',
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI NII 2.121199 • do Sr. Ralmündo
Gorne6 de Matos - que 'acreecenta parégrafo llliico ao
art. 5" da lei nO 7.82.7, de 27 de setembro de 1989-.
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI NR 2.179199 • do Sr. Arnaldo Faria de
Sá • que 'prevê a elaboração e a provaçAo de 'Estudo
de Impacto de Vizinhança (EIV) corno requisitos prévioe
para a lmpIantaç60 de eetabelecimentoB come,. de
grande porte em áreas urbanas'.
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI NR 2.235/99 - do Sr. GaIst!o Vlelra 
que "dispõe &Obre a concessão de inoentivoe fi8caia
para O desenvolvimento regional, altera a legl8lação do
imposto sobre Produtos Industriatizaclos - IPI • ~ dá
outras provldêoolas '.
REi.ATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N" 2.342/2000 • do Sr. ClemBlitino
Coelho· que 'dispõe sobre a equalização de taxaS.de
Juros enl operações de crédito vlnculad8$ a
investimentos em infra-estrutura na região do semi-árido
do Nordeste'.
REJ.A.TOR: Deputado Inácio Arruda

PROJETO DE LEI NR 2.35312000 • do Sr. Or. Hélio 
que 'dispõe 8(lb a destinação do superávit financeiro do
Fundo de MarInha Mercante '.
RELAiOR: Deputado NORBERTO TEIXEIRA

PROJETO DE LEI N" 2.5OOl20oo • do Sr. Vivaldo
Barbosa • que "destina r8CU1'806 das loterias: ao
FUNCAP·Fundo Especial para C81amidades PllliIicas '.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATOS
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

Local: sala de reuniões da Comissão
Horário: 9h

INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE
E VICE-PRESIDENTES DA SUBCOMISSÃO
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E
INTEGRAÇAO REGIONAL

Local: sata de reuniões da Comissão
Horário: 9h

INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DE PRESIDENTE
E VICE-PRESIDENTES DA SUBCOMiSSÃO
PERMANENTE DE pOLíTICA INDUSTRIAL E
COMERCIAL

Local: Plenário 5. Anexo 11
Horário: 9h30min

LANÇAMENTO DA AGENDA DA
SUBCOMISSÃO DE TURISMO

CONVIDADOS:
E)CCêfenUssimo Senhor Deputado Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputados
Lauro Morhy, Reitor da UnS

PAUTA
Local: Plenário 5, Anexo 11
HOrário: 10h

A • Requerimentos:

Do Sr. RUBENS BUENO - propondo a convocação do
Mlniatro do Planejamento, Orçamento e Gestão e do
Ministro da Fazenda. a fim de prestarem
esclarecimentos acerca dos cortes nos gastos sociais
do Governo, como principal meio de se alcançar o
superávite primário de R$ 29.3 bilhões previsto no
Orçamento da União para 2000.

Do Sr. EDISON ANDRINO - propondo a realização de
audiência pÍlblJca. com os presidentes da Anatel e da
Tele Centro SUl. para obter esclarecimentos sobre
cobranças Indevidas e outros problemas observados na
prestação de serviço de telefonia fixa comutada no
Estado de santa Catarina.

Do Sr. JOSÉ MACHADO - propondo a realização de
ciclo de debates sobre o tema "PERSPECTIVAS PARA
O DESENVOLVIMENTO ECONOMICo-SOCIAL DO
PAis". com a participação de lideranças da sociedade
civil e de conceituados cientistas sociaIs brasileiros.

Do Sr. RUBENS BUENO - propondo a cons1ituiçio de
GRUPO DE TRABALHO, com o objetivo .apec(ffco de
inventariar as obras que recebeImn a Injeçio de
recul80s pÍlbllco& e encorrtram-se inacabadas ou
paralisadas, bem como, avaliar os seus impactos na
economia nacional.

B • Proposições sujeitas ã apreciação
conclusiva pelas Comiss6es:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Ng 1.917/1999 - do Senado Federal
(PLS 247199) - que Mdisp6e sobre aclvertência nas
embalagens de baterias e pilhas eletroqufmicas".
(Apensados: PL's nlls 1.633199,2.100199 e 2.216(99)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: favorável. com Substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 654/1999 - do Sr. Marçal Alho
que "estabelece que 08 cartÕ8$ de créditos contenham
reprodução gráfica cio rosto dos respectivos titulares".
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
PARECER: favorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEI NR 681/1999 - do Sr. Freire Júnior 
que "toma obrigatória a publicação da letra do Hino
Nacional e a estampa da Bandeira Nacional nos
cadernos escolares e dá outras providências".
(Apensados: PL's n~ 1.533199 e 1.656199)
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: favorável. com Substitutivo

PROJETO DE LEI NR 876/1999 - do Sr. Geddel Vieira
Uma - que "altera a Lei nR 9.317. de 5 de dezembro de
1996, para incluir no cálculo da receita bruta anual de
empresas a serem enquadradas como micro e
pequenas empresas o desconto de créditos oriundos do
pagamento do ICMS e do IPr. (Apensado: PL nR

1.989/99)
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: favorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEI NIl 1.142199 - do Sr. Avenzoar
Arruda - que "dispõe S<lbre as informações empresariaIs
a serem fornecidas aos sindicatos profissionais com a
finalidade de subsidiar a negociação coletiva".
RELATOA: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: favorável. com Substitutivo
VISTA ao Deputado AntOnio do Valle. em W1211999

PROJETO DE LEI ~ 1.899199 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "altera a LeI ~ 7.827, de 27 de setembro de 1989
, para dispor sobre a aplicação dos recursos do Fundo
Constitucional de Ananclamento do centro-oeste".
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 5/412000
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PROJETO DE LEI Nl! 1.92211999 - do Sr. Eduardo
Jorge - que 'ncIul a Invenção de medcamento para
prevençio e tratamento da Sindrome de
ImLl"lOdeftclência Adquirida - SIDAlAIDS e de seu
processo de obtenção como matérias não patentáYels".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕE~)

Decurso: 1- sesslo
Última sesejo: 1814100

Projetos de lei (art. 119, I e 110)

PROJETO DE LEI N.I! 889J99 - do Sr. Feu Rosa· que
"dispõe sobre a padronização de numeração dos
chassis dos veículos automotores fabrlca~ ou
montados no Bras" para a comercialização no mercado
Interno e Mercosul e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI N.ll 2.52Q/2000 - do Sr. Aügusto
Nardes - que "permite a Inclusão das creches no
SIMPlES, previsto na Lei n.1l 9.317, de 5 de dezembro
de1~. .
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI N.!l 2.54312000 - do Sr. WelUngton
Dias e outros - que "altera a Lei n.1! 9.491, de' 9 de
setembro de 1997, e dá outras provld6nclas·.
RELATOR: Deputado JOÃO SAMPAIO

PROJETO DE LEI N.ll 2.55012000 - do Poder Exetutivo
(MSC 272/00) - que "dispõe sobre 88 ações ordinárias e
preferenciais não reclamadas correspondentes a
particlpaçio acionária em sociedades anônimas de
capltaI aberto".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI N.ll ~t55512OOO - do Sr. Paes landim
- que "acrescenta dleposltivo ao art. 1R da Lei n.2 8.399,
de 7 de janeiro de 1992. que especlfIca a cIeatlnação
dos I'eOUl'BOlS originados por adicional tarifário criado
pela Lei n.R7.920, de 12 de dezembro de 1989".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROJETO DE LEI N.R 2.55912000 - do Sr. Ronaldo
Vasconcetlos - que -di8plSe sobre a inclusãb de
hospitais no sistema integrado de pagarTlerlt9 de
lmpoetos e contribuições cIas microempresas é das
empresas ele pequeno porte - SIMPLES".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI N.R 2.56012000 - do Sr. Ro"naldo
Vasconcelos - que "dispõe sobre a Inclusão de é1ubes
de Mebol no 8istema Integrado de pagamento de
Impost08 e contrlbulçaes das microempresas e
empreeaa de pequeno porte • SIMPLES".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

PAUTA

Local: Plenário 10, Anexo 11
HorárIo:10h

A - Requerimentos:

Do Sr. Padre Roque - que "requer a realização de
seminário para debater o Programa de Melhorias e
Expansão do Ensino Médio - Projeto Escola Jovem - e
o atendimento do direito à educação da juventude
brasileira: Potencialidades e Umites".

Do Sr. C1ementlno Coelho - que "sollcita seja convidado
o Reitor da Universidade Federal de Pernambuco 
UFPE, Prof. Mozart Neves Ramos, para depor sobre o
PL. nQ 2.144199. do Poder Executivo. que 'dl8p6e sobre a
incorporação ao centro Federal de Educação
Tecnológica de Petrolina da Unidade ele Ensino
Descentralizada de Petrolina, integrante da estrutura
organizacional do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Pernambuco. e dá outl'88 providências'"

Do Sr. Átila Ura - que "solicita Sefam conviclados 08
Srs. Presidente do Conselho Nacional de Educação e
Secretários do Ensino Fundamental e Médio do
Ministério ela Educaçio a comparecer a esta Comissão
para esclarecer aos senhores Parlamentares acerca da
moderna concepção de currículo escolar e das
mudançaa Introduzidas na educação básica com os
Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais para o
ensino fundamental e médio".

Dos SI'S. Geraldo Magela, Pedro Celso e Pedro Wilson 
que "solicita seja convidado o Sr. Cristovam Buarque.
ex-govemaclor do Distrito Federal para prestar
esclarecimentos sobre as pollticas educacionais
Implantadas no âmbito da Cap/taI Federal".

Da Sra. Martsa serrano e outros - que "requer a criação
de um GI1JPO de Trebalho no âmbito desta Comlssio
com o objetivo de sugerir propostas que auxiliem l1OS8OS
alunos a encontrar o oficio, a profissão que os habilitem
ao mercado de trabalho·.

B- Proposições sujeitas à apreclaçlo pelo
Plenário da Casa:

URG!NCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 39212000 
da CREDN (MSC 1.442199) - que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da
RepliblJca Federativa do Brasil e o Governo da
Repáblica da Bolfvla, celebrado em La paz, em 26 de
julho de 1999".
RELATOR: Deputado NELa RODOLFO
PARECER: favorável
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 10212000 - do
Sr. Pedro Femandes - que "institui Fundo Especial para
a concessão de planos de benefícios de caráter
previdenciário a jogadores profissionais de futebol
PREV, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE RESOLUÇÃO ~ 5912000 - do Sr. Paulo
Paim - que "cria o Programa Jovem CIdadão Brasileiro
na Câmara dos Deputados".
RELATORA: Deputada M1RIAM REIO
PARECER: favorável

c .. Proposiç6es sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 3.618/97 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "dispõe sobre o processo de autorização
de novos cursos de Medicina e odontologia".
Apensados: PLs nlla 3.719197 e 4.230198.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável ao PL 3.618/97 e aos Pls nRs
3.719/97 e 4.230/98, apensados

PROJETO DE LEI NR 3.805/97 - do Sr. Marçal Filho •
que "altera o art. 411 da Lei nl! 4.324, de 14 de abril de
1964, que institui o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Odontologia, e dá outras providências".
Apensado: PL nll 4.299198.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Mansa Serrano e
João Matos, em 1.9.99

PROJETO DE LEI Nll 286·AI99 - da Sra. Ângela
Guadagnin • que "dá a denomInação de 'Aeroporto de
São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto
Stumpf ao aeroporto da cidade de São José dos
Campos, Estado de Sã9 Paulo.'
RELATOR: Deputado EBER SILVA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 826199 - do Sr. Glycon Terra
Pinto • que "dispõe sobre a Inclusão obrigatória da
disciplina 'Unguagern de Programação de Computador'
nos currlculos escolares dos estabelecimentos do
ensino médio, das redes pllbllca e privada em todo o
Pars."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NlI9Q4199 - do Sr. Freire J(jnlor· que
"acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança e do
Adolescente para permitir a participação ou presença de

menores em jogos de bilhar ou sinuca. quando
realizados em clubes sociais ou esportivos."
RELATOR: Deputado éBER SILVA
PARECER: contrário

PROJETO DE lEI Nll 1.317199 - do Sr. Regis
Cavalcante - que "revoga o parágrafo llnico do art. 13
do Decreto-lel nR 236, de 28 de fevereiro de 1967."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE lEI NR 1.481/99 - do Sr. Roberto
Jefferson· que "Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados os
equipamentos e materiais desportivos, sem similar
nacIonal, importados por desportista ou por entidade
desportiva."
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nlll.467199 - do Sr, Dr. RosInha •
que "altera a redação do art. 26, § 311, e do art. 92 da lei
nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 'Estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional', e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NlI 1.826199 - do Sr. Paulo José
Gouvêa • que "modifICa o Decreto-Lei nll 236, de 28 de
fevereiro de 1967. que 'complementa e modifica a Lei nll
4.117, de 27 de agosto de 1962', estabelecendo
horários especfficos para a veiculação de programas
educativos,"
RELATOR: Deputado GASTÃOVIE1RA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NIl 1.471/99 - do Sr. Jallo Redecker •
que "acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei n1l 9.615, de
24 de março de 1998, que 'Institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências....
RELATOR: Deputado ADEMIR lUCAS
PARECER: contrário

PROJETO DE lEI Nll4.641/98 - do Sr. Antonió Carlos
Pannunzio - que "dispõe sobre o exercício da profissão
de escritor".
RELATORA: Deputada CElelTA PINHEIRO
PARECER: favorável
VISTA concedida à Deputada Maria Elvira. em 27.04.99

PROJETO DE LEI N9 1.635199 - da Sr. Esther Grossi 
que "dispõe sobre a capacitação de professores para a
educação lnfantlr.
·RELATORA: Deputada CEI.CITA PINHEIRO
.'PARECER: favorável

.PROJETO DE LEI NIl 1.593199 - do Sr. Professor
Lulzinho - que "acrescenta incisos aos arts. 53,
parágrafo único, e 80 da Lei r)1l9.61 O, de 1998-.
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
'pARECER: contrário
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PROJETO DE LEI Nll1.887199 - do Sr. Edison Andrlno
e outros - que "po88IblIlta o exame toxicol6glco em
alunos".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 1.910199 - da Sra. Mlrlam ReId
que "altera a Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece 88 DIretrizeS • B88es da Educaçio
Nacional".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
RECER: favorável

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3· Sessão
Última Sessão:14104100

Projetos de lei (art. 119, I. § 1° )

Decurso: 5- Sessio
Última Sessão:12/04Ioo

Subltitutivoe (an. 119, lia t 1° )

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAO

PROJETO DE LEI Nll 1.037199 ~ do Sr. Wagner
SaluaUano· que "revoga'os arts. 69,60.61,62,63,64,
65, 68, 70, 71, § 411, 72, 73 e 74, da Lei na 9.615, de 24
de março de 1988". Apensados: PLs nlIs 1.266/99,
2.195199 e 2.124199.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N!! 1.337199 • do Sr. Ronaldo Cezar
Coelho • que "ll'l8titui Programa de Apolo a Projetos de
Atendimento de Menores em Situação de Risco Social
por meio do Esporte, autoriza a transaçio de créditos de
natureza tributária e previdenciária por entidades de
prática desportiva e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA

PROJETO DE LEI NlI 1.404199 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre incentivo fiscal 8 viagens de
intercâmbio cultural".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOS/çAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4- Sessio
Última sessão: 13104100

PROJETO DE LEI NtI 4.746198 - do Sr Arnaldo Faria de
Sá - que .di8p6e sobre O exercício da profissão de
Pedagogo 8 dá outras providências".
RELATOR: Deputado ATlLA LIRA

PROJETO DE LEI NR 924-N99 - do Sr. CJementlno
Coelho - que "denomina 'Aeroporto de Petrolina • Dr.
Pacfflco da Luz' O aeroporto do município de Petrolina,
Estado de Pemembuco". Apensados: PLs nlls 1.334199
e 1.702199
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI NO 2.52112000 - do Sr. Bispo
WancIet'val - que "isenta do Imposto de Importação os
bens de valor .cUturaI. quando destinados às entidades
que eepecmc:a".
Relator. Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI Nll 2.54212000 - do Sr. Wagner
S81uatlano - que "in8ti1uI a segunda.feira de camaval
Dia Nacional de Oração".
RELATOR: Deputado ClÓVIS VOLPI

PROJETO DE LEI NI 2.45312000 - do Sr. Robirio
AraOjo - que "Act'eIIcenta lncilo IV ao § ~ do art. 13 da
lEIi nll 9.249, de 26 de dezembro de 1896, que '1Itera •
legislaçlo do imposto de renda da peeeoaa jurfdlcM,
bem como da contrlbul9io lOCiaI sobre o lucro líquido, e
dá 0I..ItraIl provldInclas', • lnctao VII ao art. 12 da Lei nll

9.250, de 26 de dezembro de 1996, que 'altera a
legisIaçAo do Imposto de renda d88 peI80BI ffsIcas e di
outras providências'".
RELATOR: Deputado AlBERTO MOURÃO

Local: Plenário 4, anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

ANÁLISE DOS TEMAS
INDICADOS:

ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO
ISENÇÃO DE IPI

AVISOS

A SEGUIR
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A· Da Análise da AdequaçAo Financeira e
Orçamentãria e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nll 3.BõT197 • do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre o controle e a transparência da
arrecadação e destino da Contribuição Provisória sobre
a Movimentação Financeira - CPMF e dá outras
providências.·. {Apensado: PL nll 1.924199}
RELATOR: Deputado JOSÉ RONAlDO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

Local: Plenário 9. Anexo 11
Horário: 10h

. AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"As denúncias sobre as fraudes com os recursos do
fundo de amparo ao trabalhador· FA1".

CONVIDADO:
Deputado WIGBERTO TARTUCE - Ex-Secretário do
Trabalho, Emprego e Renda do DF

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 9 do Anexo 11
Horário: 11 h

PAUTA
A • Requerimentos:

Do Sr. Cunha Bueno, requerenclo a convocação do
Exmo. senhor Ministro da Fazenda. do senhor
Presidente cio Banco do Brasil e cio senhor Presidente
da PREVI para prestarem esclarecimentos sobre a
ven<la por esta da participação acionária que detinha da
ltaúea, hoIding do Grupo lta~.

Do Sr. Hélio Costa, solicitando informações ao Sr.
MinIstro das Relaftóes exteriores sobre o detalhamento
e o total das despesas do Governo Federal e dos
Governos Estaduais com a participação do Brasil na
Expo 2000, que será realizada em Hannover, na
Alemanha, no período de 111 ele junho a 31 de outubro
c1e20Q0.

Do Sr. Hélio Costa, solicitando ao Presidente da
Petrobrás planilha detalhada da variação, em dólar
americano, dos preços de suas ações negociadas na
Bolsa de Valores, nos últimos 15 anos, e como
garantirá, aos trabalhadores, o retomo do capital
(FGTS) Investido na aquisição de suas ações.

Dos Srs. Wellington DIas, José Pimentel, Geralclo
Magela, Ricardo Berzoini e João Grandão, requerendo a

constituição de Subcomissão Especial para
acompanhamento do processo de reestnltUraçio dos
bancos oficiais federais.

Do Sr. MoacIr Mlcheletto, requerendo auclltorla no
processo licltat6rlo do município de Brasilêndia do SUl,
estado do Paraná, que tinha como objetivo adquirir
equipamentos hospitalares permanentes para utilização
no Hospital Municipal de Brasllândla do Sul, para
execuçio do convênio n.ll 1.839197 de 31/12197, firmado
entre o Ministério da Saúde e o referido município no
valor de R$ 86.400,00 (oitenta e sels mil e quatrocentos
reais).

Dos Srs. WeUington Dias e Joaquim Brito, requerendo a
criação ele Subcomissão Especial para
acompanhamento e fiscaUzaçáo da execução de
convênios e fundos com recUI'S06 federais, aplicados
nos municípios ou estados, incluído o FAT•

Dos Srs. Wellington Dias e Gilmar Machado, solicitando
seja encamlnhaclo ofício para todas as Procuradorias
Gerais do Ministério Públicol Defensoria Pública dos
Estados Braaflelros, para que acionem os Promotores
de Justiça de cada Comarca da sua jurisdição,
objetivanclo o cumprimento do § 3ll do art. 31 da
Constituição Federal, que trata sobre fiscalização das
contas públicas.

B - Proposições sujeitas à apreclaçio
conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCAJ.IZAÇÃO E CONTROLE N.ll
01/99 • dos Srs. Inácio Arruda e Agnelo Queiroz, que
propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle "fiscalIze o Banco Central com a finalidade de
Investigar o vazamento de informações sigil06as acerca
das mudanças cambiais verificadas em janeiro ele 1999
e seus beneficiários".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
RELATÓRIO PRÉVIO: favorável à Implementação
(apresentado em 20105199)

REPRESENTAÇÃO N.G O2I99·SGM • do Tribunal de
Contas da União, que "representa ao Congresso
Nacional para que seja solicitado ao Poder Executivo as
medidas cabíveis à sustação de cláusulas contidas em
contratos de concessio firmados entre a União,
representada pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER, e empresas concessionárias,
para exploração de rodovias federais".
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
RELATÓRIO: favorável com apresentação de PDL
(apresentado em 26.01.2000)
VISTA CONJUNTA aos Deputados Joio Magalhães.
Luiz Fernando e Airton Cascavel em 29.03.2000

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.
19/99 - do Sr. Fernando Gabelra, que "propõe à
Comissão ele Fiscalização Financeira e Controle realize
ato de fISCalização e controle sobre as providências
adotadas pelo& órgãos· competentes em face de
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denOncias de Irregularidades ocorridas no Conselho
Federal de Enfermagem".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER
RELATÓRIO PRÉVIO: favorável (apresentado em
02.03.20(0)

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA
Local: Plenário 16, Anexo 11
Horãrio:10h

PAUTA

A - Requerimentos:

Do Senhor Renildo Leal - solicitando convidar o Diretor
Geral da Ag6ncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
Or. José Mário MIranda Abdo, para prestar
esclarecimentos sobre os últimos reajustas nas tarifas
de energia elétrica.

B· Proposiç6es sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comiss6es:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NR 1.827-8196 - do Sr. Inácio Arruda - .
que "regulamenta 0$ serviços de dIstribuição de gás
combustível canalizado na forma dada ao parágrafo 212
do artigo 25 da Constituição Federal pela Emenda
Constitucional n" 5, de 1995."
RELATOR: DeputadoB. SÁ
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Luiz Sérgio, em 25/05J99.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N" 236/99 - do Sr. Airton OIpp - que
Macresc:enta o § Si ao artigo 7" da Lei 8.631, de·04 ele
março de 1993."
RELATOR: Deputado A1ceste AlmeIda
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Fernando Ferro, em 1010S/9fi

PROJETO DE LEI N2 753199 - do Sr. Miro Teixeira 
que "altera a Lei nll 9.478, de oe de ago&to de 1997,
dispondo sobre a política energética nacional.e as
atlv\dacles relativas ao monopólio do petróleo."
RELATOR: Deputado José Janene
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Airton DIpp, em 15112199

PROJETO DE LEI NR 1.275199 - do Sr, Deusdeth
Pantoja - que ·concede isenção do Imposto de
importação para equipamentos de geração
termoelétrica,-
RELATOR: Deputado JUaUINHA
PARECER: favorável. com substitutivo
VISTA &08 Deputados Salatiel Carvalho e Gervásio
Silva, em 17111199

AVISOS

PROPOSIÇÕeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: :JS sessão
Última Sessão: 14/04/00

Projetos de Lei (alt. 119, Ie § 10)

PROJETO DE LEI Nll 2.238199 - do Sr. Waldir Pires 
que "institui o Programa Permanente de Combate à
Saca· PROSECA."
RELATOR: Deputado BETlNHO ROSADO

PROJETO DE LEI NR 2.243199 - da S~ Miriam Raiei 
que "altera cispositívos da Lei nll 9.478, de 06 de agosto
de 1997, especialmente no que refere a distribuição das
parc81as dos valores devidos a tftulo de royalties
excedentes e especiais. destinando-os aos Municípios
para incentivar programas no setor pesqueiro."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO

PROJETO DE LEI NQ 2.250199 - do Sr. Edlnho Bez 
que "altera a redação do parágrafo único do art. 2R do
Decreto-Lei nll 227, de 26 de fevereiro de 1967, com a
redação dada pelo art. 111 da Lei nll 9.827, de 27 de
agosto de 1999.'
RELATOR: Deputado OLfMPIO PIRES

PROJETO DE LEI Nll 2.253/99 • do Sr. Sérgio Novais •
que "acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nll 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, que "Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e
dá outras providências.·
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI NSl 2.263/99 - do Sr. C1ementino
Coelho e outroa - que "institui o Plano Nacional de
Hidrovlaa e dá outrarl providências.
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI NlI 2.39912000 - do Sr. Luciano
Pizzatto • que "acrescenta artigo à Lei nll 9.478, de 6 de
agosto de 1997,'
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
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COMISSÃO DE RELAÇOi:S
EXTERIORES EDE Dr:FESA

NACIONAL
Local: Plenário B, Anexo 11
Horário: 15h30min

AUDIÊNCIA PÚaUC.A

COM A PARTICIPAÇÃO DAS COM;S~Õ~~ í}~
AGR1CULTURA E POLiTICA RURAL;

ECONOMIA, INO(JSTR1A E COMÉRCIO, E DA
REPRESENTAÇAo BRASILEIRA NA

COMISsAo PARLAMENTAR DO MERCOSUL

TEMA;
EXPOSiÇÃO SOBRE AS RELAÇÓES BILATERAIS
BRASIL-ARGENTINA

CONVIDADO:
- DR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES

PAUTA

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10 horas

A· Requerimentos:

Do Sr. José Lourenço • convide, ollvid,;, ~l Fi~ft1!l(;j, f)

senhor Ministro Alcides Taplas pl!lr$;! ~l·(ô;;;;i.@rr ill~OM1GJ,JQG:;;

a esta Comissão sobre a evolução do Comt~mlri I;Jitefi\o
do Brasfl. .

B • Proposições suJeita~ ti. ~l~i'~l[;;iâqjaa

conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORliJlMA~j[~

PROJETO DE LEI N!2 473/99 • do SI'. João Coser - qu~
"determina a realização de Referendo popular sobre os
acordos do Brasil com o Fundo Monetário
Internacional."
RELATOR: Deputado FRANCiSCO RODRIGUES
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: Deputados LUIZ MAINARDI e
WERNER WANDERER, em 23.6.99

PROJETO DE LEI N12 705·N99 • do Sr. Enio Baeci ~ que
"proíbe a inserção de propaganda de armas de fogo na
mfdia escrita e televisiva, e dá outras providências
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado RENILDO LEAL, em 21.10.99

PROJETO DE LEI NG 865/99 • do Sr. CUVlha SUEmo •
que - "revoga o inciso IV do art. 49 e dá i10VQ redaçao

ao art 5i da bGi il~ 6J315, tle 19 de ago:::ícl' de 1980,
estaM" d" EstraJ'lgelío".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI f\l2 1.344/99 • do Sr. Alberto Fraga 
que "deteiTI'llna a parada obr;gat6ria d'JS veículos de
alugai (táJ<is) nos postos policiais".
RELATOR: D",pulado NEIVA MOREIRA
PARECER: favorável

CÔMisSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

LO~li: P1:?f!ãrio 1, Ai'la~:o 11
Hl:miri<o: 10 h

pAUYA

lrt~;/~:~:;::çgfy da 8!Jbevíllissão Permanente par;:! análise de
M9.f®fiISl ~rlii ti'amitaçáo na Comissão sobre a Infância e
Ac!olc;.:iic§í1cia,

líl&t~",~ã~ d~ SU~!jgml",$litl Especial Para Estudos das
Tabelas de P'TiGedimentos do SUS.

B u Requerimentos:

Di:>S SenhOi\iiS D~pulados Dr. Rosinha €I Outros - que
"soliGita a realização de audiêílcia para debater o PL n!l
1.814-8/91".

c o pf@~õ~i~o~~ Sujeitl$ à Apr.:ciação
pelo plenário da C,*sa:

pRIORIDADE

PROJElO DE LEi cmAPLEMENTAR f\l5! 132196 da Sra.
Marisa Serrano - que "dá nova redação 21') art. 27 da
Lei Complementar n2 31, de 11 de outubro de 1977, e
dá outras prol!idãnclas·.
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI f\jg 8047/86 da Senado Federal (PLS
n2 57/83) ~ que "obriga o registro dos estabelecimentos
hospitalares nos Conselhos Regionais de Medicina.n

RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável com 2(duas) emendas

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N~ 1759-8/89 - Emenda de Plenário
• que "suprime a exigência de idade para a
aposentadoria fias entidades de previdência
complementar". .
RElATQR:.Oeputado AN.TONIQ PALOCCI
PARECER: tavorável
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D· Proposições Sujeitas à Apreclaçio
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NI! 1814-8191 do Senado Federal
(PLS nl! 64191) - que "exige autorização prévia do
Ministério da SaikJe e do órgão Ambiental Federal para
a importaçAo de R1Sfduos para recidagem induattial e
outros fins, em conformidade com o artigo 225 da
Constituição". (Apensados: PL's nls 1.137191, 1.154/91,
4.131189,447191 e 2.932/92)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável a este e 80$ ProjetOB de Lei n2s
4.131189, 447191, 1.137191, 1.154/91 e 2.932/92,
apensados, na forma do SUbstitutivo adotado na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias
VISTA CONJUNTA aos Deputados Dr. Rosinha e
Angela Guadagnin

PROJETO DE LEI NR 3800/93 do 'Senado Federal (I'LS
nll 170191) - que "altera o artigo 7ll da Lei nll 8.134, de
27 de dezembro de 1990, pera permitIr novas deduções
no Imposto de renda das pessoas físicas". (Apensados:
PL's nlls 273195, 322/95, 412195, 43ElI95, 1.472/96,
1.623196,3.880/97, 4.563198,152/99 e 1.538199)
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS
PARECER: Parecer do Relator favorável a este e aos
Projetos de Lei nlls 273195, 322195, 412/95, 436/95,
1.472196, 3.680/97, 4.563198 e 152199, apensados, com
substitutivo, e contrário aos Projet06 de Lei n~ 1.823/96
e 1.538199, apensados

PROJETO DE LEI NR 4565194 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a concessão de adicional de
insalubridade e aposentadoria especial aos
trabalhadores em empresas metahlrgicas, de mecânica,
de materiais elétricos, de recuperação de vefculos e de
máquinas agrícolas",
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NI! 1936199 do Senado Federal (PLS
nll 235/99) - que "Institui o Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertenção Arterial e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 4573194 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre aposentadoria especial de barbeiro e
cabelerelro. "
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NII 213195 do Sr. João FassareUa
que "acrescenta parágrafos 52 e (;ll ao artigo 57 da Lei
nll 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Beneffcios da Previdência Social e dá outras
provid6ncias" ". (Apensado: PL nll 3.680197)

RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável a este, com substitutivo e contrário
ao PL n~ 3.680197, apensado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl264196 do
Sr. Agnelo Queiroz - que "susta a aplicação da Portaria
3.015, de 15 de fevereiro de 1996, do Ministério da
Previdên<:ia e Assistência Social",
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NR 1966·A196 do Sr. Antônio do Valle
- que "acrescenta parágrafo 3fl ao artigo 23 da Lei nll

8.212 de 24 de julho de 1991, que reduz encargos
socl. em SOOk para o trabalho avulso ou temporário de
natureza rural."
RELATORA: Deputada JANDlRA FEGHALI
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Alberto e
AIrton Roveda

PROJETO DE LEI N2 2004196 do Sr. Jair Bolsonaro 
que "dispõe sobre o valor da pensão deferido aos
beneficiários dos servidoras públicos mortos em
consequência de ato ou fato relacionado com o
movImento de repressão, no perlodo de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979, ~ dá outras
providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHAU
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Costa e
Eduardo Jorge

PROJETO DE LEI Nll 2855197 do Sr. Confúclo Moura 
que " "dispõe sobre a utilização ele técnicas de
reproduçio humana assistida e dá outras providências".
RELATO: Deputado JORGE COSTA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 3453-A/97 do Sr. serafim Venzon
- que lIobriga as agências de viagem e turismo a
fazerem seguro para seus clientes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSé UNHARES
PARECER: oontrário

PROJETO DE LEI NI! 3479197 do Sr. Enio Bac:ci - que
"implanta no sistema de ensino ~b1i~ o Prog~a
Respire Bem, a fim de sanar deficiêncJaS resplra1ónas
por mal posicionamento dentário e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: favorável a este e as emenda nQ 1 e 2
apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI NR 3584-AI97 do Sr. 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
municfplos atingidos por seca ou encheme".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI Nll3614197 cio Sr. LuiZ Alberto - que
"estabelece a obrigatoriedade da identlflcação étnico
racial nos serviços de sa~de públicos e privados".
Apensado: PL nll 3.875/97)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABrUO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL n~

3875!97,apensado

PROJETO DE LEI Nl! 3786/97 do Sr. Femando Zuppo 
que "dispõe sobre inscrições em Braile nos
medicamentos'.
RELATOR: Deputado DARCislO PERONDI
PARECER: favorável a este e ao Emenda apresentada
na Comissão, com substitutivo

PROJETO DE LEI N~ 4026197 do Sr. Paulo Paim - que
"altera o art. 29 da Lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991'.
RELATOR: Deputado DARCfSIO PERONDI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N9 4089/98 do Sr. Enio Bacci - que
"insti1ui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamografia, custeados pelo SUS,»
(Apensados: PL's nlls 441/99 e 848199)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e aos
Projetos de Lei nlls 441199 e 848199, apensados

PROJETO DE LEI Nll 4214/98 da Sra. Lidia Qulnan
que ·isenta os trabalhadores deficientes físicos e visuais
do Imposto de renda e da contribuição do INSS".
RELATOR: Deputado ALCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável. com emenda

PROJETO DE LEI N2 4713/98 do Sr. Paulo Paim - que
'altera dispositivos da Lei n!2 8.212, de 24 de julho de
1991 e dá outras providências",
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N2 4738/98 da Sra. Veda Crusius
que ·altera o inciso V do art. B8 da Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente, e
dá outras providências.'
RELATORA: Deputada I.IDIA QUINAM
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Dr. Rosinh8, em
10.11.99

PROJETO DE LEI Nll 4823/98 da Sra Rita Camata e
Hélio Bicudo - que "altera a Lei nIl 8.069, de 13 de Julho
de 1990 - Estatuto da Crlan,9a e do Adol&scente."
RELATOR: Deputado JOSE LINHARES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 169/99 do Sr. José Plmentel-· que
"concede isenção cio Imposto de Importação (~ do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) Incldentes
sobre equIpamentos e medicamentos destinados ao
tratamento de diabetes".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável

VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados: Carlos
Mosconi, Dr. Rosinha, Jorge Alberto e Vicente
Caropreso, em 15/09/99

PROJETO DE LEI N2 220/99 do Sr. Pedro Valadares 
que "Acrescenta incisos ao art. 473 da consolidação das
Leis do Trabalho, para dispor sobre faltas justificadas
em casos de enfermidades de filho". (Apensado: PL n9

1.214/99)
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei nll
1.214/99, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI Nll 467/99 do Sr. Coriolano sales
que "altera a Lei nll 1.060, de 05lO2I50, que estabelece
normas para a concessão de asslstênda judlclária aos
necessitados, para conceder a gratuidade do exame de
DNA, nos casos que especifICa'.
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N9 554/99 do Sr. Sampálo Dórla 
que· Institui remuneração salarial mfnima para o setor
privado da economia desvInculada do salário mfnimo."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nll715199 do Sr. José Unhares - que
"assegura acesso de rellglosos, para fins de assIstência,
nos hospitais, clínicas e similares de ordem pública ou
privada". (Apensados: PL's n!ls 881/99 e 1.293/99)
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO
PARECER: favorável a este e contrário aos Projetos de
Lei n~s 881/99 e 1.293199, apensados

PROJETO DE LEI Nll 1294199 do Sr. Ivan Paixão - que
"dIspõe sobre a distribuição gratuita de produtos
farmacêuticos e orientação terapêutica para tratamento
do tabagismo pela rede pública de atenção à saúde'.
RELATOR: Deputado DR.ROSINHA
PARECER: favorável

PROJETO DE I.EI NR 1432199 da Sra. AlcIone Athayde
- que "Institui o 12 de agosto como Dia Nacional da
Juventude",
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 4891Í99 da Sra Zulaiê Cobra 
que ·aItera a Lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
Lei nl! 8.213, de 24 de julho de 1991, instituindo nova
categoria de segurado obrigatório da Previdência
Socia'".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIço

PúBUCO
Local: PIerMirio 12, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA
A· Requerimentos:

Do Sr. Paulo Paim, requerendo a formação de uma
Subcomissão Especial para debater os assuntos:
"Salário MfnlmoK t!l "PoIftica salarial dos Trabalhadores
da Área Pública e PrivadaK

•

Do Sr. Avenzoar Arruda, requerendo auclência ptlbllca
pára discutir o Plano de Classificação de Cargos (PCC)
da Receita Federal, política de pessoal e desvio de
função na Secretaria da Receita Federal.

Do Sr. Avenzoar Arruda, requerendo a constituição de
uma Subcomissão Especial para estudar, acompanhar e
avaliar a aplicação dos recursos do Fundo de-Amparo
ao Trabalhador - FAT, e sugerir medidas a serem
executadas.

Do Sr. Avenzoar Arruda, requerendo audiência p~bllca

para discutir sobre a po/CtIca salarial doe servidores
públicos da União.

Do Sr. Paulo Paim e outros, requerendo audiência
plllilica para debater a proposta de pisos estaduais, de
acordo com o art 72, inciso V. da Constituição .rederal,
com a presença de Governadores, D~utados

Estaduais, Prefeitos, Vereadores, Centrais Sindicais,
representantes dos empresários e representame da
COBAP.

Do Sr. Jair Meneguelli e outros, requerendo a
convocação do Sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
para discutir a instituição de piso salarial, de acordo com
o art. -,;, inciso V, da Constituição Federal.

Do Sr. Avenzoar Arruda e outros, requerendo a
convocação do Sr. Ministro do Trabalho, Francisco
Dornelles, para discutir o piso salarial a que se refere o
art. -,;, inciso V, da Constituição Federal.

Dos Sr. Babá e outros, requerendo a convocação do Sr.
Ministro da Previdência, Waldeck ornélas, pera discutir
a Instituição de piso salarial. de acordo com () art. ~,

Inciso V, da Constituição Federal.

B· Proposições Sujeitas à ApreciaÇAo do
Plenário da Casa:

URGÊNCJA
(Art. 64, § 1°, da Cf)

PFlOJETO DE LEI COMPlEMENTAR NI 11312000 E
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO - do Poder
~ (MSC ne 884JQ0) - que"UIOrlza 08 Estadoe •
o 0IiIIrft0 Federal • lnItIluir o pilo ........ a que ae
rIlfenI o art. ra, tnoIeo V. da ConItJIulqIo Federal, por
~ do cIIpoIIo noNU art. 22, pmgmfo OnicoK

•

RaATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: favonMI ao PtojMo de Lei Complementar
na 113J2OO()•• emenda nt 5; favorãveI ptroiIIrnente ..
emendei n'ts 1 e 2. cem lUbImenda; • contrário às
emendas nlls 3, 4, 8, 7 .. 8

PROJETO DE LEI ~ 2.54912000 E EMENDAS
OFERECIDAS EM PLENÁRIO - do Poder Executivo
(MSC nQ 265/00) - que MalSPÕe sobre a gestAo de
recursos humanos das AgAnclas Reguladoras li dá
outras provld6nc1as".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: favorável. com emendas. ao Projeto de Lei
nll 2.54912000 e às emendas nlla 10 e 59; pela
incompet6ncla da Comlssio para apreciar a emenda n'l
50: e contrárlo às emendas nOs 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, S, 9,
11,12,13,14,15,16.17,18,19,20,21,22,23,24,26,
26,27.28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44.45,46.47,48,49,51,52,53,54,55,56,
57,58,60,61,62,63,64,65,66 e 67

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A • Proposições Sujeitas à Apreciaçio
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRtA

PROJETO DE LEI NQ 1.310199 • do Sr. Wagner
satustiano • que 'isenta os condutores estudantes do
pagamento de pedágios nas rodovias federais".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NA 1.548/99 - do Sr. Alberto Mourão 
que "dispõe sobre o transporte ferroviário de
passageil'06-.
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: contrário ao projeto e à emenda
apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI NSI 1.962199 - do Sr. Arthur Virgflio
Neto • que "dispõe sobre a utilização de colete salva·
vidas em crianças no sistema de transporte pLíbIico
coletivo hidrovlário".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES
PARECER: favorável
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AVISOS Substitutivos (art. 119, II e § 1°, do RICO)

PROPOSIÇOES EM FASE DE AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

COMISSÃO

DeculSo:1-S8Ssio
Última sessão: 1810412000

Projetos de Lei (art.119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI NR 2.110199 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "toma obrigatória a confecção de
aceil'06 de proteção de unidades ele proteção ambiental
e ao longo de rodovias e ferrovias".
RELATOR: DepU1ado MARCOS AFONSO

PROJETO DE LEI NR 2.122/99 - do Senado Federal
(PLS n1l 418199) • que "altera a Lei nll 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de
Viação, de modo a Incluir na Relação Descri1lva dos
Portos Marltimos, Fluviais e Lacustres, o Porto de
Regência, no Estado do Esprrito santo".
RELATOR: Deputado JOÃO C6SER

PROJETO DE LEI ~ 2.128199 - do Sr. Telmo KilSt - que
"altera a Lei nR 9.537, de 11 de dezembro da 1997
(segurança da Navegaçi~,e dâ outras providências·.
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE

PROJETO DE lEI NR 2.145199 - do Sr. Dlno Femandes
- que "dispõe sobre a oferta de banheiros públicos nas
rodovias federais brasileiras".
RELATOR: Deputado WrS EDUARDO

PROJETO DE lEI NR 2.196199 • do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "dispõe sobre a ligação
rodoviária no Plano Nacional de Viação, nos Estados do
Ceará e Rio Grande do Norte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA

PROJETO DE LEI NR 2.219/99 - do Sr. Walfr:ldo Mares
Guia - que "denomina "Aeroporto de Montes
ClarosIMário Ribeiro" o aeroporto da cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

PROJETO DE LEI NR 2.480/2000 - do Sr. João C8Idas
- que ~altera o nome do Aeroporto de MaceiólZumbi dos
Palmares-.
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS

PROJETO DE LEI NlI 2.53912000 - do Sr. Milton Temer
- que -dispõe sobre a utilização gratuita de transporte
coletivo urbano pelo trabalhador desempregado".
RELATOR: Deputado DUrUO PISANESCHI

PROJETO DE LEI NR 2.56712000 - do Sr. Nilson
Mourão - que "dispõe sobre a concessão de passe livre
em transportes coletivos para os servidores da
Fundação Nacional de Saúde - FNS-.
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N2 826199 - do Sr. Pedro Fernandes
que "dispõe sobre a concessão de gratuidade no
tran8pOrte coletivo urbano para alunos do ensino
fundamental da rede pl1bJlcs" (apensados os PLs. nlls.
1.025199 e 1.951/99).
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N2 1.460/99 - do Sr. Luiz Bittencourt 
que "acrescenta cisposltlvo ao aFt. 105 da Lei nll 9.503,
de 1997, tornando a terceira luz de freio equipamento
obrigatório de automóveis e verculos mistos".
RELATOR: Deputado ALOrZIO SANTOS

PROJETO DE LEI NR 1.72S199 - do Sr. João Henrique
que "denomina "Aeroporto João Silva Filho" o aeroporto
localizado na cidade de Parnaíba, Estado do Piaul".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
APLICAÇÃO DO CÓDIGO

DE TRÂNSITO

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 14h30min

Participação nas Câmaras Temáticas do
CONTRAN.

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALEL.UIA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 137-A/99 - SUBTETO

Local: Plenário 11, Anexo II
Horário: 14h3Omin

Votação dos Destaques.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 137-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nR 1.543199) - que
"estabelece limite para remuneração, subsrcüo, provento
ou pendo, aplicável aos três Poderes PiJbllcos e ao
Ministério PObllco".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: favorável, com substitutivo.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472-0/97

REGULAMENTAÇÃO DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS

CPI - MEDICAMENTOS
Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h

TOMADA DE DEPOIMENTO

DEPOENTES:

Dlscuaüo e Votação do Parecer do _
Relator.

- Dr. Michael SChlenk, Presidente da Abbot
Laboratórios do Brasilj
Dr. Thomas Engeleo, Presidente da Akzo Nobel;
Dr. Helge Reirnelt, Presidente do Laboratório Bayer;
Dr. Alberto Ros, Presidente da Boehringer
Ingelheím;
Dr. André Attanásio, Preeidente do Laboratório
Bristol-Meyers Squibb;
Dr. CarIo8 Sara, Presidente da Aventis Behring
(Cantaon); e
Dr. Jacques Tapiero, Presidente da EU Urly do
Brasil.

11I • COMISSÕES MISTAS

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA
COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL

GRUPO DE TRABALHO,
TRANSPOSiÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 14h3Ornin

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de -
Emenda à Constituição ng 472-8, de 1997, que ·a1tera
dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da ConstlltJiçio -
Federal, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT.

Local: Plenário 3 Anexo 11
Horário: 14h3umin

Local: Plenário 06, Anexo 11
Hora: 15h30rnin

AUDiêNCIA PÚBLICA

Convidado:
• Dr. RONALDO LESSA. Governador do Estado de
Alagoas.

RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
COM A PARTICIPAÇÃO DAS COMISSÕES DE

AGRICULTURA E POLíTICA RURAL;
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; E DE

RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA
NACIONAL

TEMA:
RELAÇÕES BILATERAIS BRASIL - ARGENTINA

CONVIDADO:
senhor JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES. Embaixador
Extraordinário para Assuntos do MERCOSUL

NOTA.
re t";r 11 .1_ ':.Hl(: ,-',- ~.:., .[ ~~~ i .C ..~'~ -:.: -p 'r. "'/E:.. '!~ -: ,: =r' r- :.--L 1:;1 ~~:. [i.\ '":' (~,~ .'lI-:j~ l~ E':

:l,:r:_p,r) ::~E·.J.:!·i ~L·-':·l;. ':_.é ,-:, .. ':. -~ 'l~

Secretaria Especial de lditoraçio ehbHaç6es do s-do Fedenl- BruiIa _ DF

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 12 minutos.)
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ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente Deputados, no uso de suas atribui
ções regimentais, tendo em vista a ocorrência vaga, nos
termos do art. 238, Inciso li, do Regimento Interno, de
corrente da renúncia do Senhor Deputado ANTÔNIO
JOAQUIM (PSDBIMT), declara, nos termos do art. 241,
inciso I, combinado com o artigo 4º, § 7º, do Regimento
Interno, efetivado, como titular do mandato de Deputado
Federal, o Senhor RICARTE DE FREITAS JÚNIOR
(PSDB/MT), a partir de 11 de abril de 2000.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasília, 11 de abril de 2000. - Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputados.

ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

Tendo em vista o que consta dos Processos nºs
119.299/98 e 29.762/99, MAURO SIMÔES DA SILVA
passa a ser considerado aposentado no cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
técnica Legislativa, Padrão 45, com os proventos
acrescidos da vantagem prevista no artigo Iº, § 1º, da
Resolução nº70, de 24 de novembro de 1994, a partir
de Iº de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, 11 de abril de 2000. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

Tendo em vista o que consta do Processo nº
124.422196, JUAREZ ROCHA COMES passa a ser
considerado aposentado no cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo-atribuição Técnica Legis1atl
va, Padrão 45, com os proventos acrescidos da vanta
gem prevista no artigo Iº, § Iº, da Resolução nº70, de 24
de novembro de 1994, a partir de 1º de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, 11 de abril de 2000. 
José Wilson Babosa Júnior, Diretor Administrativo

APOSTILA

Tendo em vista o que consta dos Processos nº
15.980/97 e 15.981/97-CD, JUAREZ ROCHA
GOMES passa a ser considerado aposentado no car
go da Categoria Funcional de Analista Legislati
vo-atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, com os
proventos acrescidos da vantagem prevista no artigo
4º da Resolução nº70, de 24 de novembro de 1994, a
partir de 22 de abril de 1997.

Diretoria Administrativa, 11 de abril de 2000. 
José Wilson Júnior, Diretor Administrativo.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

51!! Legislatura - 2l! sessão legislativa ordinária

Ata da sexta reunião ordinária,
realizada em 11 de abril de 2000

Aos onze dias do mês de abril de dois mil, às
quinze horas e trinta e sete minutos, no Plenário 01 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordina
riamente a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, sob a Presidência do Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, estando presentes os Senhores Mem
bros Titulares Deputados Inaldo Leitão, lédio Rosa,
Vice-Presidentes, Deputados André Benassi, Antônio
Carlos Biscaia, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto
Farias, Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues, Caio Riela,
Coriolano Sales, Darci Coelho, Eduardo Paes, Fer
nando Coruja, Fernando Gonçalves, Geovani Freitas,
Geraldo Magela, Ibrahim Abi-Ackel, Jaime Martins,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Marcelo Déda, Nélson Otoch, Osmar
Serráglio, Renato Vianna, Vicente Arruda, Waldir Pi
res, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os Senhores
Membros Suplentes, Deputados Bispo Wanderval,
Djalma Paes, José Machado, José Ronaldo, Júlio Del
gado, Nelo Rodolfo, Paes Landim, Professor Luizinho.
Deixaram de registrar suas presenças os Senhores
Membros Titulares, Deputados Ary Kara, Cezar
Schirmer, Ciro Nogueira, Edmar Moreira, Freire Júni
or, Henrique Eduardo Alves, José Antônio Almeida,
José Dirceu, Luciano Bivar, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Nair Xavier Lobo, Nelson Marchezan,
Ney Lopes, Osvaldo Sobrinho, Paulo Magalhães, Ri
cardo Fiúza, Roland Lavigne, Sérgio Miranda e Vilmar
Rocha. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, pas
sando ao exame da ata da quinta reunião ordinária,
realizada no quinto dia do corrente mês. A requeri
mento do Deputado Zenaldo Coutinho, foi dispensada
a leitura da ata. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a ata. ORDEM DO DIA: O
Deputado lédio Rosa apresentou requerimento de in
versão de pauta, para apreciar-se os itens dois ao dez
da de número cinco, tendo o plenário anuído à solici
tação. 1) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
91/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (MSC nº 1.100/1997) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
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Rádio Juazeiro Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Juazei
ro, Estado da Bahia". Relator: Deputado Jutahy Júni
or. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovado o parecer do Relator, contra os vo
tos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos Bis
caia, Professor Luizinho, José Machado, José Genoí·
no, Marcelo Déda e Geraldo Magela. 2) PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 276/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 31/1999) -que "aprova o ato que
outorga concessão à MR Radiodifusão Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médi
as, na localidade de Urbano Santos, Estado do Mara
nhão". Relator: Deputado José Antonio Almeida. Pa
recer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o parecer do Relator, contra os votos dos
Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos Biscaia, Pro
fessor Luizinho, José Machado, José Genoíno, Mar
celo Déda e Geraldo Magela. 3) PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 322/1999 - da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática (MSC nº 1.318/1998) - que "aprova a renova
ção da permissão outorgada à Rádio Três Colinas
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Franca, Estado de São Paulo". Re
lator: Deputado Edmar Moreira. Parecer: pela consti·
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pi
res, Antônio Carlos Biscaia, Professor Luizinho, José
Machado, José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo
Magela. 4) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 327/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 1.666/1998) 
que aprova o ato que outorga permissão à MR Radio
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de Vi
tória do Mearim, Estado do Maranhão". Relator: De
putado José Antonio Almeida. Parecer: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pi
res, Aniônio Carlos Biscaia, Professor Luizinho' José
Machado, José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo
Magela. 5) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 328/1999, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 1.667/1998) - que

aprova o ato que outorga permissão à MR Radiodifu
são Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na localidade de Viana,
Estado do Maranhão". Relator: Deputado José Anto
nio Almeida: Parecer: pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, con
tra os votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Car
los Biscaia, Professor Luizinho, José Machado, José
Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo Magela. 6)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
334/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 955/1999) - que
"aprova o ato que outorga permissão à Paranã FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de São José
de Ribamar, Estado do Maranhão". Relator: Deputa
do José Antonio Almeida. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,
Antônio Carlos Biscaia1 Professor Luizinho, José Ma
chado, José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo Ma
gela. 7) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll
351/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 817/1999) -que
"aprova o ato que outorga concessão à Rádio Atalaia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na localidade de Campo Erê, Estado
de Santa Catarina". Relator Deputado Renato Vian
na. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovado o parecer do Relator, contra os vo
tos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos Bis
caia, Professor Luizinho, José Machado, José Genoí
no Marcelo Déda e Geraldo Magela. 8) PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 359/1999 - da Comis
são de Ciência e Tecnologia Comunicação e Informá
tica (MSC nº 1.163/1999) - que "aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária Dehoniana a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão". Relator: De
putado José Antônio Almeida. Parecer: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pi
res, Antônio Carlos Biscaia, Professor Luizinho, José
Machado, José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo
Magela. 9) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº370/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 1.124/1999) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação dos Mo-
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radores do Loteamento Jardim Santa-Ana a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Maceió, Estado de Alagoas". Relator: Deputado Au
gusto Farias. Parecer: pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, con
tra os votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Car
los Biscaia, Professor Luizinho, José Machado, José
Genoíno, Marcélo Déda e Geraldo Magela. O Depu
tado Léo Alcântara apresentou requerimento de in
versão de pauta, para apreciar-se o segundo item da
de número onze, tendo o plenário anuído à solicita
ção. 10) SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
AO PROJETO DE LEI Nº 3.844-B/1997 -que "dispõe
sobre educação em direitos humanos e institui a polí
tica nacional de educação em direitos humanos para
o ensino fundamental e médio". Relator: Deputado
Léo Alcântara. Parecer: pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa. Foi adiada a discussão
a requerimento do Deputado Mendes Ribeiro Filho,
no dia trinta de março do ano em curso. No quarto dia
do corrente mês, foi adiada a discussão, por decisão
do Senhor Presidente. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovaçio por unanimidade o parecer refor
mulado do Relator, pela inconstitucionalidade. O De
putado José Genoíno apresentou questão de ordem,
sob a argumentação de que, em razão do requeri
mento de urgência apresentado pelo Deputado Nél
son Otoch para inclusão do Projeto de Lei nº 621/99
na pauta do dia vinte e nove de março do ano em cur
so, nos termos do art. 52, § 5º, do Regimento Interno,
não seria lícito a esta Comissão apreciar quaisquer
outras proposições em detrimento daquela, uma vez
que o aludido requerimento sobrestaria a pauta deste
Órgão Técnico. O Senhor Presidente respondeu que
o requerimento de urgência, com fulcro no dispositivo
citado, não alterava o regime de tramitação da propo
sição, tampouco sobrestava a pauta, uma vez que
compelia a Comissão tão-somente a incluir a proposi
ção na Ordem do Dia, para apreciação imediata. O
Senhor Presidente acrescentou que o projeto de lei,
objeto do aludido requerimento, não foi votado na
mesma data em que foi apresentado em razão de
acordo firmado entre os membros presentes na oca
sião. O Deputado José Genoíno afirmou que discor
dava do entendimento do Senhor Presidente e que
apresentaria, posteriormente, a mesma questão de
ordem 'ao Presidente da Casa. O Deputado Darci Co
elho apresentou requerimento de inversão de pauta,
para apreciar-se o nono item da de número quatro,
tendo o plenário anuído à solicitação. 11) PROJETO

DE LEI Nº 3.184-A/1997 - do Sr. Ubiratan Aguiar 
que "altera o art. 15 da Lei nº9.424, de 24 de dezem
bro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério". Relator: Deputado Darci
Coelho. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
Foi concedida vista ao Deputado lédio Rosa, no dia
vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e
nove, que, posteriormente, apresentou voto em sepa
rado, no dia vinte e um de setembro do mesmo ano. O
Deputado Inaldo Leitão assumiu a Presidência nesse
momento. O Deputado lédio Rosa procedeu à leitura
de seu voto em separado. Discutiram a matéria os
Deputados Fernando Coruja, Darci Coelho, lédio
Rosa e Geovani Freitas. A requerimento do Deputado
Jutahy Júnior, foi adiada a discussão. O Deputado
Geovani Freitas apresentou requerimento de inver
são de pauta, para apreciar-se o oitavo item da de
número quatro, tendo o plenário anuído à solicita
ção. 12) PROJETO DE LEI Nº 2.733-A/1997 - do
Sr. Aírton Dipp - que "determina a obrigatoriedade
de a embalagem e o rótulo de bebida alcoólica con
terem advertência sobre a proibição de sua venda a
menores de dezoito anos". Relator: Deputado Geo
vani Freitas. Parecer: pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa deste, da emenda da
Comissão de Seguridade Social e Família e da
emenda apresentada nesta Comissão nos termos
do substitutivo. Foi adiada a discussão, a requeri
mento do Relator, no quarto dia do mês em curso.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer. O Deputado Bispo Ro
drigues parabenizou o autor da proposição, pela ini
ciativa, o Relator, pelo parecer, e esta Comissão,
pela aprovação deste, em virtude da relevância da
matéria, uma vez que os efeitos da abusiva veicula
ção de propaganda sobre bebidas alcoólicas po
dem ser evidenciados em hospitais, tais como o
Hospital Sara Kubistchek, onde encontram-se inú·
meros pacientes politraumatizados. O Deputado
Jutahy Júnior apresentou requerimento de inversão
de pauta, para apreciar-se o sexto item da de núme
ro quatro, tendo o plenário anuído à solicitação. 13)
PROJETO DE LEI Nº4.715-B/1994 -do Poder Exe
cutivo (MSC nº 663/94) - que transforma o Conselho
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Con
selho Nacional dos Direitos Humanos e dá outras pro
vidências". Relator: Deputado Jutahy Júnior. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva deste e do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
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de Administração e Serviço Público e, no mérito, pela
aprovação, nos termos do substitutivo. Foi concedida
vista conjunta aos Deputados Waldir Pires e Fernan
do Coruja, no dia quatro do mês em curso. O Deputa
do Waldir Pires apresentou voto em separado no dia
onze do corrente mês. O Deputado Jutahy Júnior es
clareceu que, em razão do voto em separado apre
sentado pelo Deputado Waldir Pires, havia reformula
do o parecer, acatando a sugestão apresentada. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por una
nimidade o parecer reformulado do Relator, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e do Substitutivo da Comissão do Trabalho, de
Administração e Serviço Público, A, no mérito, pela
sua aprovação, nos termos do Substitutivo. 14)
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.176/1995 _ do Poder Executivo (MSC nº 1.174/95)
_ que estabelece os princípios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras providênci
as'. Relator: Deputado José Roberto Batochio. A re
querimento do Deputado Ayrton Xerêz, a proposição
foi retirada de pauta no dia vinte e nove de março do
ano em curso. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a redação final. 15)
PROJETO DE LEI NlI 3.875/1993 _ do Senado Fede
ral (PLS nll 125/90) _ que "dispõe sobre a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Ener
gia e dá outras providências". Relator: Deputado lé
dio Rosa. Parecer: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa deste, das Emendas n's 3
e 4, da Comissão de Defesa do Consumidor Meio
Ambiente e Minorias e do Substitutivo da Comissão
de Minas e Energia, na forma das treze emendas
oferecidas pelo relator e pela inconstitucionalidade
da Emenda nº 1 e injuridicidade da Emenda nº 2, am
bas da Comissão de Defesa do Consumidor Meio
Ambiente e Minorias. Foi concedida vista ao Deputa
do Léo Alcântara, no dia vinte e três de novembro de
mil novecentos e noventa e nove. Discutiram a maté
ria os Deputados Bispo Rodrigues e lédio Rosa. Foi
adiada a discussão, por decisão do Senhor Presi
dente. ENCERRAMENTO: Em razão da evidente fal
ta de quorum, o Senhor Presidente encerrou a pre
sente reunião às dezesseis horas e trinta e cinco mi
nutos, convocando outra para a próxima quar
ta-feira, às dez horas. E, para constar, eu, Damaci
Pires de Miranda, secretária-substituta, lavrei a pre
sente ata que, depois de aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Ronaldo Cezar Coelho.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDO DAS

TABELAS DE PROCEDIMENTOS DO SUS

51 1 LEGISLATURA - 51 1 SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da sexta reunião (ordinária),
realizada em 10 de agosto de 1999.

Aos dez dias do mês de agosto de mil novecentos
e noventa e nove, ás quinze horas e dez minutos, na Se
cretaria da Comissão de Seguridade Social e Famnía,
Sala 151-A, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se ordinariamente a Subcomissão Especial para
Estudo das Tabelas de Procedimentos do SUS, sob a
Presidência do Deputado Jorge Alberto, Presidente, es
tando presentes os seguintes Senhores Deputados: Vi·
cente Caropreso, Vice-Presidente; Marcondes Gade
lha, Relator; Dr. Benedito Dias, Ursicino Queiroz, Eduar
do Jorge, Renildo Leal, Marcos de Jesus e Ivan Paixão
- Titulares; e Ângela Guadagnin - Suplente. Deixaram
de registrar suas presenças os Deputados Armando
AbOio, Saraiva Felipe, Jovair Arantes, Raimundo Gomes
de Matos, Henrique Fontana, Alcione Athayde, Pastor
Amarildo, Enio Bacci e Jandira Feghali. Compareceram
também os Deputados Alceu Collares, Carlos Mosconi
e Márcio Mata. Havendo número regimental, o senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e dispensou a
leitura das Atas das 1a, 2a, 32, ~a e sa reuniões, por have
rem sido previamente distribuídas cópias aos senhores
parlamentares. Não houve discussão. Em votação, as
Atas foram aprovadas por unanimidade. A seguir, o Se
nhor Presidente passou a palavra ao Deputado Mar
condes Gadelha para proceder a leitura do Relatório
Prévio da Subcomissão. Feita a leitura, o Senhor Presi
dente e os demais parlamentares presentes elogiaram
o Relatório produzido pelo Deputado Marcondes Gade
lha afirmando que o mesmo refletia os interesses da
Subcomissão. Em votação, foi aprovado por unanimida
de o Relatório Prévio. Nada mais havendo a tratar, o se
nhor Presidente encerrou os trnbalhos às quinze horas
e cinqüenta minutos. E, para constar, eu, ,Wagner Pa
dílha, Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Jorge Alberto, ,encaminhada à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDO DAS

TABELAS DE PROCEDIMENTOS DO SUS

51 1 LEGISLATURA - 51 e SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE REUNIÃO

Aos nove dias do mês novembro de mil nove
centos e noventa e nove, deixou de ser realizada a re
união ordinária destinada a discutir as estratégias a
serem adotadas para obtenção do reajuste das Tabe-
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las de Procedimentos do Sistema Único de Saúde 
SUS, prevista para às 14 horas, na Secretaria da Co
missão de Seguridade Social e Família, por falta de
quorum, regimental. A Lista de Presença registrou o
comparecimento dos seguintes senhores parlamen
tares: Vicente Caropreso e Raimundo Gomes de Ma
tos - Titulares.' Compareceu também o Deputado
Alceu Collares. Deixaram de registrar suas presenças
os Deputados: Dr. Benedito Dias, Marcondes Gade
lha, Ursicino Queiroz, Armando Abílio, Jorge Alberto,
Saraiva Felipe, Jovair Arantes, Eduardo Jorge, Henri
que Fontana, Alcione Athayde, Pastor Amarildo, Re
nildo Leal, Enio Bacci, Jandira Feghali e Marcos de
Jesus. E, para constar, eu, Wagner Padilha, Secretá
rio, la\irei o presente Termo, que irá à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.

PARECERES

*PROJETO DE LEI Nº4.715-D, DE 1994
(Do Poder Executivo)
Mensagem nº 663/94

Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direi
tos Humanos e dá outras provid.ências; tendo parece
res: da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com substitutivo
(Relator: Deputado Paulo Rocha); da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela adequação financeira e or
çamentária deste e do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público (Rela
tor: Deputado Celso Daniel); e da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e do substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com
substitutivo, com complementação de voto (Relator:
Deputado Jutahy Júnior).

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO, DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - ART.
24, INCISO 11)
*Projeto inicial publicado no DCD, de 28-10-94

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS (subsídio)

- relatório e substitutivo oferecido pelo relator

- sugestão modificativa apresentada ao substi-
tutivo

- termo de recebimento de sugestões
- subsídios oferecidos pela comissão

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- termo de recebimento de emendas - 1994
- termo de recebimento de emendas - 1995
- parecer do relator
- parecer da comissão
- substitutivo adotado pela comissão

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- parecer do relator
- parecer da comissão

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- tefmo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer reformulado
- parecer da comissão
- substitutivo adotado pela comissão
- voto em separado

Defiro, para que se realizem estudos
destinados ao fornecimento de subsídios às
Comissões Competentes (art. 24, XIII c/c
art. 32, XVI, "d" e "e" do RICD).

Em 31-3-95. - Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1/95

A Comissão de Direitos Humanos vem, perante
Vossa Excelência, nos termos regimentais, requerer
a manifestação desta comissão nos seguintes proje
tos de lei:

- Projeto de Lei no 4.715/94 - do Poder Executi
vo - Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana em Conselho Nacional de Direi
tos Humanos e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 4.716/94 - do Poder Executi
vo - Define os crimes de tortura e dá outras providên
cias.

No Projeto de Lei nº 4.715/94, a Comissão dis
cutirá sugestões no referente à indicação de que trata
o § 1º do art. 3º do referido projeto, bem como afere-
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cerá subsídios às comissões para as quais a matéria
foi distribuída, no que diz respeito às prerrogativas do
conselho contidas no art. 4º do projeto de lei.

No Projeto de Lei nº 4.716/94, a matéria a ser
discutida no âmbito desta comissão diz respeito à de
finição do crime de tortura estabelecida no ar1.Iº. Este
tópico já vem sendo debatido pela Comissão no Ofí
cio nº 341-S/95 enviado pelo Excelentíssimo Sr. Pre
sidente, Deputado Luiz Eduardo, cujo Relator é o De
putado Roberto Valadão (PMDB - ES).

Esclarecemos a V. Ex8 , que a manifestação
requerida vem ao encontro das prerrogativas cons
tantes da Resolução nº 80/95, que criou a Comis
são de Direitos Humanos, e visa estimular o debate
que esta comissão, juntamente com as demais co
missões da Casa, poderão realizar a respeito desse
tema de grande relevância para a sociedade brasi
leira.

Neste termos
Pede deferimento.
Brasília, 29 de março de 1995. - Deputado NiI-

mário Miranda, Presidente.
"Subsídios ao Projeto de Lei nº4.715/94"

I - Relatório
A criação de instituições nacionais de proteção

e promoção dos direitos humanos tem sido uma das
principais recomendações da Organização das Na
ções Unidas aos seus países-membros, visando
complementar os instrumentos nacionais e internaci
onais já existentes. Sua Assembléia Geral tem apro
vado sucessivas resoluções, em que reafirma a ne
cessidade de que todos os países estabeleçam e for
taleçam instituições nacionais (32123, de 16 de de
zembro de 1977; 33/46, de 14 de dezembro de 1978;
34/49, de 23 de novembro de 1979; 36/134, de 14 de
dezembro de 1981; 38/123, de 16 de dezembro de
1983; 39/144, de 14 de dezembro de 1984; 40/123, de
13 de dezembro de 1985; 41/129, de 4 de dezembro
de 1986; 44/64, de 8 de dezembro de 1989 e 46/124,
de 17 de dezembro de 1991).

De especial importância para a compreensão
contemporânea dos direitos humanos, a Declaração
de Viena, da Conferência Mundial de Direitos Huma
nos, realizada em 1993, estabelece que:

"Art. 36. A Conferência Mundial de Direitos Hu
manos reafirma o importante e construtivo papel de
sempenhado pelas instituições nacionais de promo
ção e proteção dos direitos humanos, em particular
na assessoria às autoridades competentes, na repa
ração das violações de direitos humanos, na dissemi-

nação de informações de direitos humanos e na edu
cação em direitos humanos.

A Conferência Mundial de Direitos Humanos en
coraja o estabelecimento e o fortalecimento das insti
tuições nacionais, em atenção aos "princípios relati
vos ao status das instituições nacionais" e reconhece
o direito de cada Estado de escolher o modelo institu
cional mais adequado às suas necessidades particu
lares em nível nacional."

Estas instituições nacionais foram criadas majo
ritariamente nas décadas de 80 e 90, a partir do im
pulso, e freqOentemente com a assessoria das Na
ções Unidas. Assumiram formatos diferentes em cada
país, que podem ser classificados nos modelos "Co
missões de Direitos Humanos", Ombudsmen e "Insti
tuições Especializadas". Qualquer que seja o formato,
o que os órgãos das Nações Unidas recomendam é
que seja garantida a independência e a integridade
da instituição. Recomenda-se também que as ONG
tenham um papel construtivo no trabalho destas insti
tuições.

O Brasil foi pioneiro no estabelecimento de uma
instituição nacional, pois já em 1964 criou por lei o
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
- CDDPH, dias antes do estabelecimento do regime
militar. Seu pleno funcionamento só ocorreu, no en
tanto, a partir da década de 1980, com o retorno do
país à democracia.

Foi a partir desta experiência que, em 1992, o
próprio CDDPH decidiu elaborar uma proposta de re
formulação, que serviu de base para que o Poder
Executivo elaborasse o presente projeto de lei. Esta
proposta foi ainda debatida em 1993, na Agenda Co
mum de Direitos Humanos, processo de diálogo entre
o Governo Federal e as ONG de defesa dos direitos
humanos que se estabeleceu logo após a Conferên
cia de Viena, visando dar conseqüência a suas reco
mendações. Tomando por base a proposta do
CDDPH, a Agenda aprovou uma nova minuta.

Com o presente projeto lei, o Brasil insere-se,
portanto, neste movimento internacional, pela verten
te do fortalecimento de sua instituição nacional, visto
que esta já está criada há 31 anos.

11 - Voto do Relator
O substitutivo ora apresentado incorpora às

contribuições oriundas de todo este trabalho preexis
tente, visando aperfeiçoar o projeto do Executivo.

A partir de 1992, com a ratificação pelo Con
gresso Nacional das convenções internacionais e in
teramericana de proteção dos direitos humanos, o
Brasil passou a ser juridicamente responsável peran-
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te a comunidade internacional pelas violações de di
reitos humanos ocorridas em seu território.

A responsabilidade pela repressão a estas vio
lações encontra-se predominantemente na esfera de
competência dos estados-membros. Os sucessivos
relatórios sobre a situação dos direitos humanos no
País, elaborados pelas mais variadas fontes, tem de
monstrado, no entanto, que os estados com freqüên
cia não conseguem, pelos mais variados motivos,
propiciar uma apuração e punição eficaz dos respon
sáveis por estas violações.

Esta situação tem causado constrangimento ao
País, em virtude das cobranças da opinião pública na
cional e internacional e dos órgãos oficiais de monito
ramento dos direitos humanos nas esferas regional e
internacional no sentido da punição aos responsáveis
pelas violações.

O papel básico de uma instituição nacional de
direitos humanos no Brasil é corrigir esta distorção na
distribuição de competências entre os entes da fede
ração, pela qual ao governo federal compete respon
der perante a comunidade internacional pelas obriga
ções assumidas pelo país, enquanto o efetivo cumpri
mento destas ob~igações permanece na esfera do es
tado-membro.

O CDDPH tem determinado e promovido, com
apoio dos órgãos federais, investigações sobre casos
específicos que, embora de competência para julga
mento da justiça estadual, alcançam grande reper
cussão perante a opinião pública. Exemplo recente de
uma ação desta natureza foi a investigação paralela
do massacre de 111 presos pela polícia militar do es
tado de São Paulo, no presídio do Carandiru, que
concluiu diversamente do inquérito oficial conduzido
pela própria polícia militar.

O ideal, no entanto, é a atuação da esfera fede
ral em violações de direitos humanos ocorra de ma
neira completa e regular. Para tanto, o substitutivo re
toma o dispositivo contido na proposta inicial do
CDDPH de estabelecer a competência da Justiça Fe
deral para o julgamento das causas em que o CNDH
manifeste interesse, nelas passando a intervir como
assistente, e dos crimes praticados em detrimento de
bens ou interesses sob sua proteção. Competente a
Justiça Federal para o julgamento, igualmente com
petentes serão a Policia Federal e o Ministério Público
Federal para a investigação e a propositura das ações
correspondentes.

Diante da notícia de violações, poderá o CNDH
determinar uma investigação pelas autoridades poli
ciais ou, em casos de maior gravidade, proceder a

uma investigação própria, mediante a criação de co
missões especiais, ou solicitar a cooperação de insti
tuições locais, caso em que poderá delegar os pode
res de investigação de que dispõe.

A fim de que tais poderes não sejam utilizados
pelas autoridades do Poder Executivo para fins políti
cos estranhos à busca de uma apuração isenta, foi al
terada a composição do conselho, tomando-a mais
aberta e pluralista, capaz de representar os segmen
tos mais respeitáveis da sociedade brasileira, como
recomendam as resoluções das Nações Unidas.

Para que esta composição ampliada não preju
dique a agilidade nas deliberações do conselho pre
viu-se a constituição de câmaras ecomissões especi
ais, bem como a já referida possibilidade de delega
ção de funções.

As violações de direitos humanos, além de acar
retarem sanções de natureza civil e penal de compe
tência do Poder Judiciário, estarão sujeitas também a
sanções políticas e administrativas, de competência
do próprio CNDH. Sua aplicação será sempre prece
dida de processo administrativo contraditório, a fim de
que os acusados possam exercer amplamente seu di
reito de defesa.

As competências do CNDH não se restringem,
no entanto, á apuração e punição das violações de di
reitos humanos. Prevê-se igualmente sua participa
ção na elaboração dos relatórios que o país esteja
obrigado a elaborar por força de convenções interna
cionais de direitos humanos ratificadas pelo país.

No campo da promoção dos direitos humanos,
poderá o conselho realizar estudos e pesquisas, pro
mover campanhas de informação nos meios de co
municação e recomendar a inclusão dos direitos hu
manos nos curriculos das instituições responsáveis
pela segurança pública e política no país.

Além dos recursos que lhe forem alocados no or
çamento da união, o CNDH poderá receber doações de
origem privada, dentre as quais destacamos as proveni
entes da cooperação internacional, que se espera pos
sam corresponder à projeção que o tema dos direitos
humanos tem alcançado na esfera internacional.

Neste sentido, nossa análise é pela apresenta
ção de nos termos do substitutivo, em anexo.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N2 4.715, DE 1994

"Transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Con
selho Nacional dos Direitos Humanos e
dá outras providências."
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Conselho de Defesa dos Direitos da Pes

soa Humana, órgão específico do Ministério da Justi
ça, criado pela Lei nº 4.319, de 16 de março de 1964,
alterado pela Lei nº 5.763, de 15 de dezembro de
1971, passa a denominar-se Conselho Nacional dos
Direitos Humanos, disciplinado pela presente lei.

Art. 22 CNDH, vinculado ao Ministério da Justi
ça, tem por finalidade a promoção e a defesa dos dire
itos humanos, mediante ações preventivas, correti
vas, reparadoras e sancionadoras das condutas e si
tuações que lhes São contrárias.

Art. 32 Constituem direitos humanos, sob a pro
teção do Conselho Nacional dos Direitos Humanos:

I - os direitos e garantias fundamentais, previs
tos na Constituição Federal, compreendendo os direi
tos individuais e coletivos e os direitos sociais;

11 - os direitos constitucionais relativos à cultura,
ao desporto, á comunicação social eao meio ambiente;

111 - os direitos constitucionais pertinentes à fa
mília, à criança, ao adolescente, ao idoso, aos índios
e às minorias;

IV - os direitos e garantias decorrentes do regime
e dos princípios adotados pela Constituição Federal;

V - os direitos e garantias internacionais que a
República Federativa do observar, ou deles decorren
tes.

Parágrafo único. A defesa dos direitos humanos
CNDH, independe de manifestação de seus titulares,
sejam pertinentes a indivíduos, coletividades ou difu
sos.

Das Atribuições

Art. 49 Na promoção dos direitos humanos e de
seu efetivo respeito por parte dos Poderes Públicos,
dos serviços de relevância pública e dos particulares,
compete do CNDH:

I - promover medidas necessárias à prevenção,
repressão, sanção e reparação de condutas e situa
ções contrárias aos direitos humanos;

11 - receber representações ou denúncias de
condutas ou situações contrárias aos direitos huma
nos e apurar sua ocorrência e responsabilidades, es
pecialmente quando se tratar de torturas, execuções
sumárias ou arbitrárias, desaparecimentos forçados
ou involuntários genocídio ou qualquer outra ocorrên
cia que o país tenha se obrigado a punir em atos inter
nacionais de que seja signatário;

11I- expedir recomendações 3. entidades públi
cas e privadas para adoção de providências que jul-

gar necessárias à proteção dos direitos humanos, fi
xando prazo razoável para o seu atendimento ou para
a justificaÇão da impossibilidade desse atendimento;

IV - deliberar sobre a justificação a que se refere o
inciso 11I, adotando em conseqüência, as medidas cabí
veis visando a responsabilidade de quem de direito;

V - habilitar-se como litisconsorte ou assistente
em aÇões, cíveis ou criminais, relacionadas, direta ou
indiretamente com violações a direitos humanos e em
defesa dos bens e interesses sob sua proteção;

VI- articular-se com órgãos federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal encarregados da pro
teção e defesa dos direitos humanos;

VII - manter intercâmbio e cooperação, poden
do inclusive firmar convênios, com entidades públicas
ou privadas, nacionais ou internacionais, com o obje
tivo de dar proteção aos direitos humanos e demais fi
nalidades previstas neste artigo;

VIII - participar da elaboração dos relatórios
que o Brasil esteja obrigado a apresentar aos orga
nismos internacionais por força de atos ou tratados
por ele firmados, bem como requisitar de qualquer
entidade pública, para instruí-los1 os relatórios, infor
mações e documentos necessários;

IX - opinar sobre atos normativos, administrati
vos ou legislativos, de interesse da política nacional
de direitos humanos e elaborar propostas legislativas
e atos normativos relacionados com matéria de sua
competência;

X - realizar estudos e pesquisas sobre direitos
humanos e divulgar amplamente a importância do
respeito aos direitos humanos, podendo, para tanto,
requisitar espaço aos serviços de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens;

XI - recomendar a inclusão dos direitos huma
nos como matéria dos currículos dos cursos de for
mação dos integrantes das polícias militares e civis,
obrigatória nos órgãos federais de defesa do Estado e
das instituições democráticas;

XII - declarar sob sua proteção entidades ou
pessoas vítimas de ameaças ou coações relaciona
das com as suas competências, cometendo às autori
dades que indicar a responsabilidade de torná-Ia efe
tiva;

XIII - dar especial atenção às áreas de maior
ocorrência de condutas ou situações contrárias aos
direitos humanos, podendo promover a instalação de
representações do Conselho pelo tempo que for ne
cessário;

XIV - recomendar aos Governos Federal, esta
dual e municipal a eliminação do quadro de seus ser-
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viços civis e militares, dos responsáveis por condutas
ou situações contrárias aos direitos humanos;

XV - apurar a responsabilidade pelo não exercí
cio das incumbências constitucionais e legalmente
impostas ao Poder Público no tocante aos direitos hu
manos;

XVI - realizar procedimentos apuratórios de
condutas e situações contrárias aos direitos humanos
e aplicar sanções de sua competência;

XVII - manter sistematicamente sob exame as
normas, instruções, métodos e práticas sobre a cus
tódia e o tratamento das pessoas submetidas a qual
quer forma de prisão, detenção ou reclusão, com vis
tas a assegurar o respeito aos direitos humanos e, es
pecialmente, evitar a ocorrência de tortura;

XVIII - representar:

a) ao Congresso Nacional, visando tornar efe
tivo o exercício das competências de suas Casas e
Comissões sobre matéria relativa a direitos huma
nos;

b) à autoridade competente para instauração de
inquérito policial ou procedimento administrativo vi
sando a apuração das responsabilidades por lesões a
direitos humanos ou pelo descumprimento de suas
promoções, inclusive o estabelecido no inciso XII e
aplicação das respectivas penalidades;

c) ao órgão judicial competente, visando a apli
cação de penalidades por infrações cometidas contra
as normas de proteção à infância e à adolescência,
sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil,
penal, administrativa ou política do infrator, quando
cabível;

d) ao Ministério Público, para que este, no exer
cício de suas funções concernentes aos direitos hu
manos:

1) promova a ação direta de inconstitucionali
dade de lei ou ato normativo federal ou estadual,
bem como ação de inconstitucionalidade por omis
são;

2} promova a argüição de descumprimento de
preceito fundamental decorrente da Constituição Fe
deral;

3) promova a representação para intervenção
federal nos estados e no Distrito Federal;

4) promova a representação ou proponha ação
por crime de responsabilidade;

5) proponha ação penal pública;

6) impetre habeas corpus e mandado de segu
rança;

7) instaure o inquérito civil e proponha ação civil
pública ou outras ações para a proteção dos direitos
constitucionais, do patrimônio público e social, do
meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, dos interes
ses individuais indisponíveis, coletivos e difusos, rela
tivos às comunidades indígenas, à família, à criança,
ao adolescente, ao idoso, a minorias étnicas e ao con
sumidor, ou de outros interesses individuais indispo
níveis, homogêneos, sociais, coletivos e difusos;

8) impetre mandado de injunção sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o exer
cício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania, quando individuais indisponíveis, indi
viduais homogêneos, coletivos, sociais ou difusos os
interesses a serem protegidos;

9) adote as providências judiciais e extrajudicia
is cabíveis, no exercício do controle externo da ativi
dade policial;

10} promova a responsabilidade dos executores
ou agentes do estado de defesa ou do estado de sítio,
pelos ilícitos cometidos no período de sua duração;

11) proponha ações de responsabilidade de for
necedor de produtos e serviços, em defesa dos direi
tos do consumidor;

12) promova outras ações no exercício de suas
funções institucjQ[lais, em defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e indi
viduais indisponíveis, especialmente quanto ao esta
do de direito e às instituições democráticas, à ordem
econômica e financeira, à ordem social, ao patrimônio
cultural, à manifestação de pensamento, de criação,
de expressão ou de informação, à probidade adminis
trativa e ao meio ambiente;

13) intervenha em qualquer fase de processos
judiciais, acolhendo solicitação do juiz ou por sua ini
ciativa, quando considere existente interesse relativo
a direitos humanos.

Das Prerrogativas Funcionais

Art. 5º No exercício das suas funções, o CNDH
poderá:

1- realizar e determinar diligências investigatóri
as, inclusive inspeções, bem como tomar depoimen
tos de quaisquer autoridades e agentes federais, es
taduais ou municipais e inquirir testemunhas;

11 - requisitar informações, documentos e pro
vas necessárias aos seus procedimentos;
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111 - determinar a apresentação de vítimas ou
testemunhas de condutas ou de situações contrárias
aos direitos humanos;

IV - requisitar aos órgãos públicos inclusive poli
ciais, os serviços necessários ao cumprimento de
suas funções;

V - requisitar o auxílio de força policial;

VI - ingressar em qualquer unidade ou instala
ção pública federal, estadual ou municipal, para o
cumprimento de diligências ou realização de vistori
as, exames, ou inspeções, e ter acesso incondicional
a bancos de dados de caráter público ou relativo a
serviços de relevância pública;

VII - requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial e de inquérito policial
militar, podendo acompanhá-los e produzir provas;

VIII- notificar testemunhas e requisitar sua con
dução coercitiva no caso de ausência injustificada;

IX - expedir notificações e intimações necessá
rias aos procedimentos que instaurar;

X - manifestar interesse em qualquer processo
judicial relativo a conduta ou situações contrárias aos
direitos humanos, nele intervindo como assistente,
por intermédio do Ministério Público Federal;

XI- requisitar à autoridade competente a insta
uração de procedimentos administrativos, podendo
acompanhá-los e produzir provas.

Parágrafo único. As atribuições e prerrogativas
funcionais do CNDH poderão ser delegadas, por tem
po certo e para fim determinado, segundo as condi
ções estabelecidas em seu Regimento Interno.

Art. 6º Constituem sanções de aplicação pelo
Conselho Nacional dos Direitos Humanos:

I - advertência;

11 - censura pública;

111 - recomendação de afastamento de cargo,
função ou emprego na administração pública direta,
indireta ou fundacional, da União, estados, Distrito
Federal, territórios e municípios, do responsável por
conduta contrária aos direitos humanos;

IV - declaração de inidoneidade para o exercí
cio de cargo, função ou emprego público na adminis
tração pública direta, indireta ou fundacional de qual
quer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios;

V - recomendação de que não sejam concedi
das verbas, auxílios ou subvenções a pessoas físicas
ou jurídicas responsáveis por condutas ou situações
contrárias aos direitos humanos;

VI- multas punitivas ou diárias, de natureza co
minatória, calculadas de acordo com o art. 49 e pará
grafos do Código Penal.

§ 1Q As sanções previstas neste artigo serão
correspondentes e proporcionais às ações ou omis
sões ofensivas à atuação do CNDH ou a lesões, con
sumadas ou tentadas, de direitos humanos, imputá
veis a pessoas físicas ou jurídicas.

§ 2º As sanções de competência do Conselho
têm caráter autônomo, devendo ser aplicadas inde
pendentemente de outras sanções previstas em lei de
natureza penal, política, administrativa e civil, corres
pondentes às condutas configuradoras de tais ofen
sas.

§ 3º As sanções de competência do Conselho
serão aplicadas mediante procedimento estabelecido
em seu Regimento Interno, exceto nos casos previs
tos nos incisos IV e VI deste artigo, em que será ob
servado o processo estabelecido nesta lei.

Art. 7º Não poderá ser oposta às requisições do
CNDH a exceção de sigilo sem prejuízo da subsistên
cia do caráter sigiloso da informação, do registro, do
dado ou do documento que lhe deva ser fornecido.

Dos Instrumentos

Art. 8º São instrumentos de atuação do Conselho:

I - a investigação;
11 - a sindicância;
111 - o inquérito;
IV - o processo.
Art. 9º O CNDH agirá de ofício ou mediante repre

sentação de qualquer pessoa ou grupos de pessoas.

§ 1º Quando, no curso de investigação, sindi
cância, inquérito ou processo, o órgão do CNDH tiver
conhecimento da prática de ilícito administrativo, civil,
penal ou político, deverá comunicar o fato à autorida
de competente para promover a responsabilidade ca
bível, independentemente da apuração de conduta
ou situação ofensiva aos direitos humanos, de com
petência do CNDH.

§ 2º A investigação, a sindicância e o inquérito
têm por objetivo a apuração de conduta ou de situa
ção contrária aos direitos humanos, para adoção da
medida preventiva, corretiva, reparadora ou sancio
nadora cabível.

§ 3º O processo tem por objetivo a apuração de
responsabilidade por conduta ou situação contrária
aos direitos humanos, tendo em vista a aplicação das
sanções correspondentes, de competência do
CNDH.
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§ 4º Os procedimentos a serem adotados na in
vestigação, na sindicância e no inquérito serão esta
belecidos Regimento Interno do CNDH.

Art 10. Aplicação de sanção pelo CNDH será
precedida de processo regular.

Art. 11. Instaura-se processo sempre que, de in
vestigação, sindicância, inquérito ou representação,
resulte a constatação de conduta ou de situação con
trária aos direitos humanos, bem como indícios de
sua autoria ou a indicação de seus responsáveis.

Art. 12. Inicia-se processo mediante portaria do
Presidente ou resolução do Plenário.

Parágrafo único. A portaria ou resolução deve
conter os seguintes elementos:

I - descrição da conduta ou da situação contrá
ria aos direitos humanos;

11 - indicação da autoria ou do responsável;
111- qualificação da pessoa a quem seja imputa

da a autoria da conduta ou a responsabilidade pela si
tuação contrária aos direitos humanos;

IV - sanção cabível e seu fundamento legal;
V - designação da comissão processante.
Art. 13. Recebendo os autos, a comissão pro

cessante determinará a intimação do imputado e a
notificação dos interessados, certos e incertos.

Art. 14. O imputado pode acompanhar o proces
so pessoalmente ou por procurador, arrolar e reinqui
rir testemunhas, produzir provas e formular quesitos,
quando se tratar de prova pericial.

Art. 15. É de quinze dias, contado da intimação,
o prazo para o imputado oferecer defesa escrita. Com
a defesa, o imputado pode produzir prova documental
e requerer outras provas.

Art. 16. Considera-se revelo imputado que, re
gularmente intimado, não apresentar defesa no prazo
legal.

Parágrafo único. Ao revel será dado defensor
dativo.

Art. 17. A comissão processante pode deferir a
intervenção de terceiros interessados, como assis
tentes.

Art 18. Finda a instrução, a comissão proces
sante enviará os autos ao Plenário, com seu parecer,
que será conclusivo quanto aos fatos, à autoria, à res
ponsabilidade e à sanção, se cabível.

Art. 19. Distribuídos os autos ao relator, este, an
tes de pedir julgamento:

I - mandará sanar qualquer omissão;
11 - ordenará, de ofício, qualquer diligência ou

prova necessária ao esclarecimento do caso;

111- abrirá vista dos autos por dez dias, sucessi
vamente, ao imputado e assistentes, ou seus procu
radores, para que ofereçam alegações finais, por es
crito.

Art. 20. Na seção de julgamento, o imputado e
os assistentes, ou seus procuradores, podem susten
tar oralmente suas razões finais.

Art. 21. O Regimento Interno do CNDH discipli
nará a forma das notificações e intimações, o modo
de designação da comissão processante, do defen
sor dativo e do relator, das demais formalidades do
julgamento e o processo de execução.

Art. 22. A certidão de decisão do CNDH impositi
va de sanção constitui título executivo.

Art. 23. Aplicam-se subsidiariamente aos proces
sos do CNDH as disposições das leis processuais.

Da Responsabilidade pela Ofensa aos Direitos
Humanos

Art. 24. A falta injustificada e o retardamento in
devido do cumprimento das requisições do CNDH
constitui crime de responsabilidade, punível com a
perda do cargo, emprego ou função pública, bem
como com a inabilitação para o exercício dos mes
mos, pelo prazo de cinco anos.

Parágrafo único. A inabilitação para o exercício
de cargo, emprego ou função pública constitui sanção
autônoma, podendo ser aplicada ainda que o respon
sável pela conduta punível já tenha sido exonerado,
demitido ou dispensado.

Art. 25. As vítimas de ofensas aos direitos hu
manos farão jus a indenização por dano material, mo
rai, ou à imagem, imputável a quem houver dado cau
sa a tais ofensas. Em caso de morte da vítima, seus
dependentes terão direito à indenização.

Art. 26. As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão solidariamente com seus agentes pelas
condutas e situações contrárias aos direitos humanos
a que hajam dado causa.

Parágrafo único. Para assegurar o efetivo res
sarcimento dos danos causados por tais agentes, a
autoridade judiciária poderá, a requerimento do ofen
dido, de quem possa representá-lo, do Ministério PÚ
blico ou da pessoa jurídica solidariamente responsá
vel, decretar a indisponibilidade total ou parcial dos
bens do agente ou da pessoa jurídica.

Art. 27. A legitimidade do Ministério Público para
propor as ações e adotar as medidas judiciais ou ex
trajudiciais em defesa dos direitos humanos não ex
clui a dos ofendidos, individual, coletiva ou difusa
mente considerados, nem a das associações e sindi-
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catas, no que concerne aos interesses de seus asso
ciados ou das categorias que representem ou lhes
caiba defender.

Art. 28. Compete à Justiça Federal processar e
julgar:

1- as causas civis ou penais em que o CNDH
haja manifestado interesse, nelas passando a intervir
como assistente, representado pelo Ministérío públi
co Federal;

11 - os crimes praticados em detrimento de bens
ou interesses sob a proteção do CNDH, bem como de
sua atuação ou de seus serviços.

Parágrafo único. O CNDH poderá se habilitar
como assistente, em causas civis ou penais, em defe
sa dos bens ou interesses sob sua proteção, bem
como de sua atuação e serviços.

Da Composição

Art. 29. O Conselho Nacional dos Direitos Hu-
manos é integrado pelos seguintes membros:

I - conselheiros natos:

a) o Ministro da Justiça;

b) o Ministro das Relações Exteriores;

c) o Procurador-Geral da República;

d) o Presidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil;

e) o Presidente da Associação Brasileira de
Imprensa;

f) o representante do Movimento Nacional dos
Direitos Humanos;

g) um representante do Senado Federal;

h) o Presidente da Comissão de Direitos Huma
nos da Câmara dos Deputados;

11 - conselheiros eleitos:

a) um representante de entidade católica de ca
ráter nacional;

b) um representante de entidade evangélica de
caráter nacional;

c) um representante de Conselho Estadual de
Direitos Humanos;

d) um representante de Comissão de Direitos
Humanos de Assembléia Legislativa;

e) um representante de entidade privada brasi
leira com atividades relacionadas à defesa dos direi
tos da criança e do adolescente;

f) um representante de entidade privada brasile
ira com atividades relacionadas à defesa dos direitos
indígenas;

g) um representante de entidade privada brasi
leira com atividades relacionadas à defesa dos direi
tos dos negros;

h) um representante de entidade privada brasi
leira com atividades relacionadas à defesa dos direi
tos das mulheres;

i) um representante de entidade privada brasilei
ra com atividades relacionadas com à defesa dos di
reitos dos idosos;

j) um representante de entidade privada brasilei
ra com atividades relacionadas com à defesa dos di
reitos dos portadores de deficiências;

I) um representante de entidade privada brasilei
ra com atividades relacionadas à defesa dos direitos
de outros segmentos objeto de proteção especial na
Constituição Federal;

m) um representante das Centrais Sindicais dos
Trabalhadores;

n) um representante de entidade empresaria:.
§ 1º O representante do Senado Federal será

parlamentar eleito pelo Plenário a cada 2 anos.
§ 22 Os conselheiros natos elegerão, por maio

ria de votos, os membros a que se refere o inciso 11,
para mandatos de 2 anos, permitida uma recondução.

§ 3º A escolha das entidades privadas a serem
representadas levará em conta a importância e nota
bilidade de sua atuação na defesa dos direitos huma
nos, assegurada ampla participação do conjunto das
entidades atuantes nas respectivas áreas.

§ 42 O Conselho será presidido pelo Ministro da
Justiça.

§ 52 Os membros do Conselho elegerão, dentre
os membros natos, por maioria de votos, o Vi
ce-Presidente e o Secretário Executivo, que substitui
rão o Presidente em suas ausências e impedimentos
e terão mandatos de dois anos, sem recondução.

§ 6º Para cada membro titular será indicado um
suplente, que o substituirá nos impedimentos e afas
tamentos.

§ 7º Perderá o mandato o conselheiro eleito que
faltar a três reuniões no período de um ano, sem que
tenha havido a substituição prevista no parágrafo an
terior.

Dos Órgãos

Art. 30. São órgãos do Conselho Nacional de Di-
reitos Humanos:

1- o Plenário;
11 - as Câmaras;
111- as Comissões Especiais;
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IV - as pessoas e entidades com delegação de
atribuições e prerrogativas do Conselho Nacional de
Direitos Humanos;

V - a Secretaria Executiva.

§ 1ºAs Câmaras serão criadas e terão sua com
posição e atribuições definidas no Regimento Interno
do Conselho.

§ 2º As Comissões Especiais, integradas por pelo
menos um dos conselheiros, serão criadas e terão sua
composição e atribuições definidas por ato do Plenário.

§ 3º A Secretaria Executiva, órgão de apoio téc
nico e administrativo ao CNDH, será organizada pelo
seu Regimento Interno.

§ 4º Com exceção do órgão descrito no parágrafo
anterior, o exercício da função de membro do Conselho
Nacional dos Direitos Humanos não será remunerado a
qualquer título, constituindo serviço público relevante.

§ 5º O CNDH reunir-se-á ordinariamente, sem
pre a cada mês e extraordinariamente, sempre que
necessário, mediante convocação de seu Presidente
ou um terço de seus membros.

Dos Recursos Financeiros

Art. 31. As despesas decorrentes do funciona
mento do CNDH correrão à conta de dotações con
signadas no orçamento do Ministério da Justiça.

Art. 32. Os recursos financeiros necessários à
atuação do CNDH deverão ser previstos na lei de di
retrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual,
atendendo a proposta apresentada anualmente pelo
próprio Conselho.

Art. 33. Correrão por conta dos recursos desti
nados ao CNDH a remuneração das pessoas físicas
ou jurídicas a seu serviço ou exercendo suas atribui
ções por delegação, bem como os adiantamentos e
ressarcimentos de despesas indispensáveis a esses
serviços ou ao exercido de atribuições delegadas.

Art. 34. O CNDH poderá receber contribuições
qualquer natureza, provenientes de entidades públi
cas ou privadas.

Art. 35. O Ministério da Justiça poderá requisitar
Servidores Públicos Federais para ter exercício na Se
cretaria Executiva do Conselho ou para, por tempo deter
minado, prestar serviço junto ás Comissões e Câmaras.

Dos Crimes

Art. 36. Constitui crime:

I - impedir ou tentar impedir, mediante suborno,
violência ou grave ameaça, a regular atuação do

CNDH ou de seus órgãos, ou o livre exercício das atri
buições de qualquer de seus membros.

Pena: reclusão, de um a três anos, e multa, pena
correspondente à violência.

II - fazer afirmação falsa, negar ou calar a ver
dade como testemunha, perito, tradutor, intérprete ou
informante perante o CNDH ou qualquer de seus ór
gãos.

Pena: reclusão de dois a seis anos, e multa.
111 - recursar, retardar ou omitir-se injustificada

mente quanto ao cumprimento de requisição expedi
da pelo CNDH ou por qualquer de seus Órgãos, bem
como obstruir de qualquer modo a sua atuação.

Pena: reclusão, de um a três anos, e multa.

Disposições Finais

Art. 37. O Poder Executivo expedirá, através de
decreto, as normas complementares relativas ao
cumprimento desta lei.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicção.

Art. 39. Ficam revogadas as Leis 4.319, de 18 de
março de 1964 e 5.763, de 15 de dezembro de 1971.

Sala da Comissão, em 24 de maio de 1995. 
Deputado Nilmario Miranda, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI NO 4.715 DE 1\994

"Transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Con
selho Nacional dos Direitos Humanos e
dá outras providências".

Sugestão Modificativa

Dê-se à alínea "9" do Art. 29 do Substitutivo ao
projeto a seguinte redação:

"g) o Presidente da Associação Beneficente
Cristã;"

Justificativa

Ainda não há no Brasil uma Entidade nacional
que congregue a totalidade do pensamento evangéli
co, como a CNSB o faz do católico. Quase todas reu
nem Ministros ou pessoas pias, ligadas aos diversos
movimentos de fé de confissão cristã.

A associação Beneficente Cristã, contudo, além
do trabalho que já vem realizando em todo o pais com
o seu projeto 'BRASIL 2000 - FUTURO SEM FOME",
que vem contribuindo para assegurar a dignidade e
os Direitos Humanos, distribuindo mais de duzentas
toneladas de alimentos, roupas e agasalhos todos os
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meses; mais de mil pratos de comida/dia; assistindo a
população carente através de ambulatórios, consultó
rios dentários, distribuição de medicamentos, aplica
ção de curativos higienização e cuidados pessoais;
identificação documental; encaminhamento a empre
go; a ABC congrega, não apenas pessoas, mas a ma
ioria das Entidades Evangélias no Brasil, o Conselho
Nacional e vários Conselhos Regionais de Pastores,
representando, por isso, somatório bem mais repre
sentativo do pensamento denominacional cristão em
atividade em nosso País.

Esta, a razão de nossa Sugestão Modificativa.

Sala da Comissão 24 de maio de 1995. - De V.
lasco Dep.Federal PSD-SP.

TERMO DE RECEBIMENTO DE COMISSÕES

PROJETO DE LEI N1l4.715194

Nos termos do art.32.XVI,"d" e "e" do Regimen
to Interno apresentaçãoos Deputados, o Sr. Presiden
te determinou a abertura de prazo para apresentação
de sugestões a partir de 17-5-95, por cinco sessões.
Esgotado o prazo,foi oferecido apenas 1(uma) su
gestão ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 24-5-195. - Teresinha
de Lisieux Franco Miranda, Secretária.

SUBSrDIOS OFERECIDOS PELA
COMISSÃO (art.32,XVI,Jld")

A Comissão de Direitos Humanos, em reunião or
dinária realizada hoje, concluiu unanimemente, com
base no art. 32, XVI, "d", pelo oferecimento de subsídios
ao PROJETO DE LEI NIl4.715/94, nos termos do subs
titutivo oferecido pelo relator, com rejeição da sugestão
modificativa apresentada pelo Sr. De Velasco.

Estiveram presente os senhores Deputados NiI
mário Miranda, De Velasco, Fernando Lopes, Fernan
do Gabeira, Flávio Arns, Hélio Bicudo, Laura Carnei
ro, Paes de Andrade e Ubaldino Júnior, titulares. Antô
nio Geraldo, Domingos Dutra, Maria Valadão, Mana
Suplicy e Pedro Wilson, suplentes.

Sala da Comissão, 24 de maio de 1995.- Depu
tado Hélio Bicudo, Vice-Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nll 4.715194

Nos termos do art. 119, caput, 1, do Regimento
Interno da Cantara dos Deputados, o Sr. Presidente

determinou a abertura - e divulgação na ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentaçio de
emendas, a partir de 27-10-94, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, nio foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão 10 de novembro de 1994. 
TaUta Veda de Almeida, secretária.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!I! 4.715/94

Nos termos do art.119,csput ,I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados,o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 22 de março de 1995. - Talita
Veda de Almeida, Secretária.

I - Relatório
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o

Excelentíssimo Senhor Presidente da República encami
nha, por meio da Mensagem n!l663, de 22 de agosto de
1994, projeto de lei que '1ransforma o Conselho de Defe
sa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacio
nal dos Direitos Humanos e dá outras providencias".

O presente projeto de lei tem como objetivos
principais a ampliação do espaço legal de atuação do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
e a sua reorganização institucional, com vistas a con
ferir maior densidade, em termos de eficácia, às deli
berações do mencionado Colegiado.

Informa a Exposição de Motivos do Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Justiça, datada de 4 de agosto
de 1994, anexa à Mensagem de encaminhamento do
projeto de lei, o seguinte:

"Um dos anseios maiores formulados
pela sociedade em geral e sobretudo por
aquela mais diretamente ligada à proteção
dos direitos humanos, é a necessária e ur
gente reformulação do atual Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
CDDPH. Com efeito, o referido colegiado foi
criado em 1964 e alterado em 1971, o que
já basta para evidenciar sua desatualização,
principalmente em termos do desagrado e
desconfiança por parte das entidades de di
reitos humanos. A expectativa dirige-se à
maior participação da sociedade na compo
sição dos membros e ao alargamento das
competências, admitindo as inovações mais
recentes verificadas no campo internacional.
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Desnecessário é dizer que, após a Confe
rência de Viena sobre Direitos Humanos,
onde um dos temas candentes foi o formato
das instituições nacionais de direitos huma
nos, o anseio de reformulação tornou-se
inadiável.

2. Ademais, o atual Conselho de Defe·
sa dos Direitos da Pessoa Humana encon
tra·se travado em suas ações por conta de
inúmeros processos acumulados de apura
ção de violações de direitos humanos, não
tem conseguido locomover-se para- atender
a demandas localizadas por falta de meios,
tem trabalhado com presença precária de
membros, e tem sido pouco efetivo no enca
minhamento dos processos, vez que seu ai·
cance prático nem sempre é legalmente cla·
ro. As condições de operatividade precisam
ser imediatamente reformuladas, não só
para corresponder aos direitos da socieda
de, mas igualmente para recompor a ima
gem de órgão essencial de defesa dos direi
tos humanos, com conseqüente confiabilida
de pública e redução imediata da impunida
de no País."

Inicialmente, no âmbito desta Comissão, aber
to o prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao texto original da proposição.

Posteriormente, atendendo a solicitação conti
da no Requerimento nº 1/95, de 29 de março de
1995, do Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Direi
tos Humanos, o Projeto de Lei nº 4.715, de 1994, foi,
por decisão do Exmº Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, encaminhado à Comissão de Direitos
Humanos para que fossem realizados estudos desti
nados ao fornecimento de subsídios às Comissões
competentes. Em 24 de maio de 1995, com respaldo
no art. 32, inciso XVI, alínea d, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, a Comissão de Direitos
Humanos deliberou, por unanimidade, sobre o con·
teúdo do Projeto de Lei n!l4.715, de 1994, d_ecidindo
pela apresentação de substitutivo ao mencionado
projeto de lei, a título de subsídio para as demais Co
missões da Casa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Nos termos do art. 32, inciso XII, alínea p, do
Regimento Interno da -Câmara dos Deputados, com
pete a esta Comissão manifestar-se quanto ao mérito
do projeto de lei em exame.

A proteção aos direitos humanos figura como
uma das prioridades indeclináveis do Estado moder
no.

A integração efetiva do Brasil no cenário interna
cional dos países desenvolvidos, não deve ser perse
guida, tão-somente, pela vertente do progresso eco
nômico, científico ou tecnológico, mas também pela
via da respeitabilidade aos direitos e garantias da
pessoa humana.

Não é segredo para ninguém que o Brasil, ainda
na presente década, tem figurado nos relatórios dos
organismos internacionais, responsáveis pela difusão
da política de recursos humanos, como um dos paí
ses que apresenta elevado índice de infringência aos
direitos humanos de seus cidadãos.

-Relatório da Anistia Internacional sobre o Brasil,
divulgado em setembro de 1994, registra que "não só
ampliou-se a escala de violações aos direitos huma
nos, que passou a ser pontilhada de massacres cada
vez maiores, como o padrão de impunidade dos cri
mes contra os direitos humanos continuou a repe
tir-se com revoltante regularidade".

Esse quadro compromete a imagem do Brasil
em nível internacional, além de traduzir um cenário
interno que necessita sermodificado para pacificação
da -nossa sociedade.

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa,
ao analisar o Projeto de Lei nº4.715, de 1994, ofere
ceu proposta de projeto de lei substitutivo que, em
nosso entendimento, aprimora tecnicamente a propo·
situra em exame.

Do substitutivo apresentado pela Comissão de
Direitos Humanos, entre outros pontos, podemos
destacar os seguintes:

I - define, em seu art. 30, com maior precisão o
ror de direitos humanos tutelados pela atuação do
Conselho;

11- atribui ao Colegiado, em seu art. 40, quando
trata da competência do Conselho Nacional dos Direi
tos Humanos, os mecanismos legais para coibição de
violações aos direitos humanos;

111- estabelece a competência da Justiça Fede
ral para processar e julgar os crimes praticados em
detrimento de bens ou interesses sobre a proteção do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos;

IV - amplia a participação de representantes
de entidades não-governamentais relacionadas
com a defesa de direitos humanos no âmbito do
Conselho.

Assim, em razão do exposto, manifesta
mo·nos pela conveniência da aprovação do Projeto
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de Lei nº4.715, de 1994, com respaldo no art. 129,
inciso li, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, com o acatamento integral do substitutivo
formulado pela Comissão de Direitos Humanos,
que tomo como sendo, para os efeitos regimentais,
deste Relator.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 1995. - Pau
lo Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou, unanimemente, com substitutivo, o Projeto de Lei n'
4.715-A/94, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Wigberto Tartuce, Presidente; José Pimentel e Zila
Bezerra, Vice-Presidentes; Valdomiro Meger, Jorge
Wilson, Roberto França, IIdemar Kussler, João Mellão
Neto, Paulo Rocha, Sandro Mabel, Zaire Rezende,
Jair Siqueira, Jair Bolsonaro, Wilson Braga, Luciano
Castro, Agnelo Queiroz, Miguel Rossetti, Chico Vigi
lante, Paulo Feijó, Paulo Paim, José Carlos Aleluia,
Jair Meneguelli e Wilson Cunha.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 1995. - Wig
berto Tartuce, Presidente; Paulo Rocha, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO
PROJETO DE LEI Nº 4.715-A, DE 1994

Transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Con
selho Nacional dos Direitos Humanos e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O Conselho de Defesa dos Direítos da
Pessoa Humana, órgão específico do Ministério da
Justiça, criado pela Lei n2 4.319, de 16 de março de
1964, alterado pela Lei n2 5.763, de 15 de dezembro
de 1971, passa a denominar-se Conselho Nacional
dos Direitos Humanos, disciplinado pela presente lei.

Art. 22 O CNDH, vinculado ao Ministério da Jus
tiça, tem por finalidade a promoção e a defesa dos di
reitos humanos, mediante ações preventivas, correti
vas, reparadoras e sancionadoras das condutas e si
tuações que lhes são contrárias.

Art. 3º Constituem direitos humanos, sob a pro
teção do Conselho Nacional dos Direitos Humanos:

I - os direitos e garantias fundamentais, previs
tos na Constituição Federal, compreendendo os direi
tos individuais e coletivos e os direitos sociais;

11- os direitos constitucionais relativos à cultura,
ao desporto, à comunicação social e ao meio ambien
te;

111 - os direitos constitucionais pertinentes à fa
mília, à criança, ao adolescente, ao idoso, aos índios
e às minorias;

IV - os direitos e garantias decorrentes do re
gime e dos princípios adotados pela Constituição
Federal;

V - os direitos e garantias previstos nos atos in
ternacionais que a República Federativa do Brasil se
obrigou a observar, ou deles decorrentes.

Parágrafo único. A defesa dos direitos humanos
pelo CNDH, independe de manifestação de seus titu
lares, sejam eles pertinentes a indivíduos, coletivida
des ou difusos.

Das Atribuições

Art. 4º Na promoção dos direitos humanos e de
seu efetivo respeito por pane dos Poderes Públicos,
dos serviços de relevância pública e dos particulares,
compete ao CNDH:

1- promover medidas necessárias à prevenção,
repressão, sanção e reparação de condutas e situa
ções contrárias aos direitos humanos;

11 - receber representações ou denúncias de
condutas ou situações contrárias aos direitos huma
nos e apurar sua ocorrência e responsabilidades, es
pecialmente quando se tratar de torturas, execuções
sumárias ou arbitrárias, desaparecimentos forçados
ou involuntários, genocídio ou qualquer outra ocor
rência que o país tenha se obrigado a punir em atos
internacionais de que seja signatário;

111 - expedir recomendações a entidades públi
cas e privadas para adoção de providências que jul
gar necessárias à proteção dos direitos humanos, fi
xando prazo razoável para o seu atendimento ou para
a justificação da impossibilidade desse atendimento;

IV - deliberar sobre a justificação a que se refe
re o inciso 111, adotando, em conseqüência, as medi
das cabíveis visando a responsabilidade de quem de
direito;

V - habilitar-se como litisconsorte ou assisten
te em ações, cíveis ou criminais, relacionadas, direta
ou indiretamente, com violações a direitos humanos e
em defesa dos bens e interesses sob sua proteção;

VI - articular-se com órgãos federais, estadua
is, municipais e do Distrito Federal encarregados da
proteção e defesa dos direitos humanos;

VII - manter intercâmbio e cooperação, poden
do inclusive firmar convênios, com entidades públicas
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ou privadas, nacionais ou internacionais, com o obje
tivo de dar proteção aos direitos humanos e demais fi
nalidades previstas neste artigo;

VIII - participar da elaboração dos relatórios
que o Brasil esteja obrigado a apresentar aos orga
nismos internacionais por força de atos ou tratados
por ele firmados, bem como requisitar de qualquer
entidade pública, para instruí-los, os relatórios, infor
mações e documentos necessários;

IX - opinar sobre atos normativos, administrati
vos ou legislativos, de interesse da política nacional
de direitos humanos e elaborar propostas legislativas
e atos normativos relacionados com matéria de sua
competência;

X - realizar estudos e pesquisas sobre direitos
humanos e divulgar amplamente a importância do
respeito aos direitos humanos, podendo, para tanto,
requisitar espaço aos serviços de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens;

XI - recomendar a inclusão dos direitos huma
nos como matéria dos currículos dos cursos de for
mação dos integrantes das polícias militares e civis,
obrigatória nos órgãos federais de defesa do Estado e
das instituições democráticas;

XII - declarar sob sua proteção entidades ou
pessoas vítimas de ameaças ou coações relaciona
das com as suas competências, cometendo às autori
dades que indicar a responsabilidade de torná-Ia efe
tiva;

XIII - dar especial atenção às áreas de maior
ocorrência de condutas ou situações contrárias aos
direitos humanos, podendo promover a instalação de
representações do Conselho pelo tempo que for ne
cessário;

XIV - recomendar aos Governos Federal, Esta
duais e Municipais a eliminação do quadro de seus
serviços civis e militares, dos responsáveis por con
dutas ou situações contrárias aos direitos humanos;

XV - apurar a responsabilidade pelo não exercí
cio das incumbências constitucionais e legalmente
impostas ao Poder Público no tocante aos direitos
humanos;

XVI - realizar procedimentos apuratórios de
condutas e situações contrárias aos direitos humanos
e aplicar sanções de sua competência;

XVII - manter sistematicamente sob exame as
normas, instruções, métodos e práticas sobre a cus
tódia e o tratamento das pessoas submetidas a qual
quer forma de prisão, detenção ou reclusão, com vis
tas a assegurar o respeito aos direitos humanos e, es
pecialmente, evitar a ocorrência de tortura;

XVIII - Representar:
a) ao Congresso Nacional, visando tornar efeti

vo o exercício das competências de suas Casas e Co
missões sobre matéria relativa a direitos humanos;

b) à autoridade competente para instauração de
inquérito policial ou procedimento administrativo vi
sando a apuração das responsabilidades por lesões a
direitos humanos ou pelo descumprimento de suas
promoções, inclusive o estabelecido no inciso XII e
aplicação das respectivas penalidades

c) ao órgão judicial competente visando a apli
cação de penalidades por infrações cometidas contra
as normas de proteção à infância e à adolescência,
sem prejuízo da promoção de responsabilidades civil,
penal, administrativa ou política do infrator, quando
cabível;

d) ao Ministério Público, para que este, no exer
cício de suas funções concernentes aos direitos hu
manos:

1) promova a ação direta de inconstitucionalida
de de lei ou ato normativo federal ou estadual, bem
como ação de inconstitucionalidade por omissão;

2) promova a argüição de descumprimento de
preceito fundamental decorrente da Constituição
Federal;

3) promova a representação para intervenção
federal nos Estados e no Distrito Federal;

4) promova a representação ou proponha ação
por crime de responsabilidade;

5) proponha ação penal pública;

6) impetre habeas corpus e mandado de segu
rança;

7) instaure o inquérito civil e proponha ação civil
pública ou outras ações para a proteção dos direitos
constitucionais, do patrimônio público e social, do
meio ambiente, dos bens e direitos de valores artísti
co, estético, histórico, turístico e paisagístico, dos in
teresses individuais indisponíveis, coletivos e difusos,
relativos às comunidades indígenas, à família, à cri
ança, ao adolescente, ao idoso, a minorias étnicas e
ao consumidor, ou de outros interesses individuais in
disponíveis, homogêneos, sociais, coletivos e difu
sos;

8) impetre mandado de injunção sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o exer
cício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania, quando individuais indisponíveis, indi
viduais homogêneos, coletivos, sociais ou difusos os
interesses a serem protegidos;
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9) adote as providências judiciais e extrajudicia
is cabíveis, no exercício do controle externo da ativi
dade policial;

10) promova a responsabilidade dos executores
ou agentes do estado de defesa ou do estado de sítio,
pelos ilícitos cometidos na período de sua duração;

11) proponha ações de responsabilidade de for
necedor de produtos e serviços, em defesa dos direi
tos do consumidor;

12) promova outras ações no exercício de suas
funções institucionais, em defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e indi
viduais indisponíveis, especialmente quanto ao esta
do de direita e às instituições democráticas, à ordem
econômica e financeira, à ordem social, ao patrimônio
cultural, à manifestação de pensamento, de criação,
de expressão ou de informação, à probidade adminis
trativa e ao meio ambiente;

13) intervenha em qualquer fase de processos
judiciais, acolhendo solicitação do juiz ou por sua ini
~iativa, quando considerar existente interesse relativo
a direitos humanos.

Das Prerrogativas Funcionais

Art. 5º No exercício das suas funções, o CNDH
poderá:

I - realizar e determinar diligências investigató
rias, inclusive inspeções, bem como tomar depoimen
tos de quaisquer autoridades e agentes federais, es
taduais ou municipais e inquirir testemunhas;

11 - requisitar informações, documentos e pro
vas necessários aos seus procedimentos;

111 - determinar a apresentação de vítimas ou
testemunhas de condutas ou de situações contrárias
aos direitos humanos;

IV - requisitar aos órgãos públicos, inclusive po
liciais, os serviços necessários ao cumprimento de
suas funções;

V - requisitar o auxílio de força policial;
VI - ingressar em qualquer unidade ou instala

ção pública federal, estadual ou municipal, para o
cumprimento de diligências ou realização de vistori
as, exames, ou inspeções, e ter acesso incondicional
a bancos de dados de caráter público ou relativo a
serviços de relevância pública;

VII - requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial e de inquérito policial
militar, podendo acompanhá-los e produzir provas;

VIII- notificar testemunhas e requisitar sua con
dução coercitiva na caso de ausência injustificada;

IX - expedir notificações e intimações necessá
rias aos procedimentos que instaurar;

X - manifestar interesse em qualquer processo
judicial relativo a conduta ou situações contrárias aos
direitos humanos, nele intervindo como assistente,
por intermédio do Ministério Público Federal;

XI - requisitar à autoridade competente a insta
uração de procedimentos administrativos, podendo
acompanhá-los e produzir provas;

Parágrafo único. As atribuições e prerrogativas
funcionais do CNDH poderão ser delegadas, por tem
po certo e para fim determinado, segundo as condi
ções estabelecidas em seu Regimento Interno.

Art. 6º Constituem sanções de aplicação pelo
Conselho Nacional dos Direitos Humanos:

I - advertência;
/I - censura pública;
11I - recomendação de afastamento de cargo,

função ou emprego na administração pública direta,
indireta ou fundacional, da União, Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, do responsável por
conduta contrária aos direitos humanos;

IV - declaração de idoneidade para o exercício
de cargo, função ou emprego público na administra
ção pública direta, indireta ou fundacional de qual
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

V - recomendação de que não sejam concedi
dos verbas, auxílios ou subvenções a pessoas físicas
ou jurídicas responsáveis por condutas ou situações
contrárias aos direitos humanos;

VI- multas punitivas ou diárias, de natureza co
minatória, calculadas de acordo com o art. 49 e pará
grafos do Código Penal.

§ 1º As sanções previstas neste artigo serão
correspondentes e proporcionais às ações ou omis
sões ofensivas à atuação do CNDH ou a lesões, con
sumadas ou tentadas, de direitos humanos, imputá
veis a pessoas físicas ou jurídicas.

§ 29 As sanções de competência do Conselho
têm caráter autônomo, devendo ser aplicadas inde
pendentemente de outras sanções previstas em lei de
natureza penal, política, administrativa e civil, corres
pondentes às condutas configuradoras de tais ofen
sas.

§ 32 As sanções de competência do Conselho
serão aplicadas mediante procedimento estabelecido
em seu Regimento Interno, exceto nos casos previs
tos nos incisos IV e VI deste artigo, em que será ob
servado o processo estabelecido nesta lei.
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Art. 7º Não poderá ser oposta ás requisições do
CNDH a exceção de sigilo sem prejuízo da subsistên
cia do caráter sigiloso da informação, do registro, do
dado ou do documento que lhe deva ser fornecido.

Dos Instrumentos
Art. 8º São instrumentos de atuação do Conse-

lho:
I - a investigação;
11 - a sindicânci,a"
11I - o inquérito;
IV - o processo.

Art.9º OCNDH agirá de ofício ou mediante repre
sentação de qualquer pessoa ou grupos de pessoas.

§ 1º Quando, no curso de investigação, sindi
cância, inquérito ou processo, o órgão do CNDH tiver
conhecimento da prática de ilícito administrativoj civil,
penal ou político, deverá comunicar o fato à autorida
de competente para promover a responsabilidade ca
bível, independentemente da apuração de conduta
ou situação ofensiva aos direitos humanos, de com
petência do CNDH.

§ 2º A investigação, a sindicância e o inquérito
têm por objetivo a apuração de conduta ou de situa
ção contrária aos direitos humanos, para adoção da
medida preventiva, corretiva, reparadora ou sancio
nadora cabível.

§ 3" O processo tem por objetivo a apuração de
responsabilidade por conduta ou situação contrária
aos direitos humanos, tendo em vista a aplicação das
sanções correspondentes, de competência do
CNDH.

§ 4º Os procedimentos a serem adotados na in
vestigação, sindicância e no inquérito serão estabele
cidos no Regimento Interno do CNDH.

Art. 10. Aplicação de sanção pelo CNDH será
precedida de processo regular.

Art. 11. Instaura-se processo sempre que, de in
vestigação, sindicância, inquérito ou representação,
resulte a constatação de conduta ou de situação con
trária aos direitos humanos, bem como indícios de
sua autoria ou a indicação de seus responsáveis.

Art. 12. Inicia-se processo mediante portaria do
Presidente ou resolução do Plenário.

Parágrafo único. A portaria ou resolução deve
conter os seguintes elementos:

I - descrição da conduta ou da situação contrá
ria aos ,direitos humanos;

11 - indicação da autoria ou do responsável;

111- qualificação da pessoa a quem seja imputa
da a autoria da a responsabilidade pela situação con
trária aos direitos humanos;

IV - sanção cabível e seu fundamento legal;
V - designação da comissão processante.
Art. 13. Recebendo os autos, a comissão pro

cessante determinará a intimação do imputado e a
notificação dos interessados, certos e incertos.

Art. 14. O imputado pode acompanhar o proces
so pessoalmente ou por procurador, arrolar e reinqui
rir testemunhas, produzir provas e formular quesitos,
quando se tratar de prova pericial.

Art. 15. É de quinze dias, contado da intimação,
o prazo para o imputado oferecer defesa escrita. Com
a defesa, o imputado pode produzir prova documental
e requerer outras provas.

Art. 16. Considera-se revelo imputado que regu
larmente intimado, não apresentar defesa no prazo
legal.

Parágrafo único. Ao revel será dado defensor
dativo.

Art. 17. A comissão processante pode deferir a
intervenção de terceiros interessados, como assis
tentes.

Art. 18. Finda a instrução, a comissão proces
sante enviará os autos ao Plenário, com seu parecer,
que será conclusivo quanto aos fatos, à autoria, à res
ponsabilidade e à sanção, se cabível.

Art. 19. Distribuídos os autos ao relator, este, an
tes de pedir julgamento:

I - mandará sanar qualquer omissão;
11 - ordenará, de ofício, qualquer diligência ou

esclarecimento do caso;
11I - abrirá vista dos autos por dez dias, suces

sivamente, ao imputado e assistentes" ou seus pro
curadores, para que ofereçam alegações finais, por
escrito;

Art. 20. Na seção de julgamento, o imputado e
os assistentes, ou seus procuradores, podem susten
tar oralmente suas razões finais.

Art. 21. O Regimento Interno do CNDH discipli
nará a forma das notificações e intimações, o modo
de designação da comissão processante, do defen
sor dativo e do relator, das demais formalidades do
julgamento e o processo de execução.

Art. 22. A certidão de decisão do CNDH impositi
va de sanção constitui título executivo.

Art. 23. Aplicam-se subsidiariamente aos proces
sos do CNDH as disposições das leis processuais.
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Da Responsabilidade pela Ofensa aos Direitos
Humanos

Art. 24. A falta injustificada e o retardamento in
devido do cumprimento das requisições do CNDH
constitui crime de responsabilidade, punível com a
perda do cargo, emprego ou função pública, bem
como com a inabilitação para o exercício dos mes
mos, pelo prazo de cinco anos.

Parágrafo único. A inabilitação para o exercício
de cargo, emprego ou função pública constitui sanção
autônoma, podendo ser aplicada ainda que o respon
sável pela conduta punível já tenha sido exonerado,
demitido ou dispensado.

Art. 25. As vítimas de ofensas aos direitos hu
manos farão jus a indenização por dano material, mo
rai, ou à imagem, imputável a quem houver dado cau
sa a tais ofensas. Em caso de morte da vítima, seus
dependentes terão direito à indenização.

Art. 26. As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão solidariamente com seus agentes pelas
condutas e situações contrárias aos direitos humanos
a que hajam dado causa.

Parágrafo único. Para assegurar o efetivo res
sarcimento dos danos causados por tais agentes, a
autoridade judiciária poderá, a requerimento do ofen
dido, de quem possa representá-rOl do Ministério PÚ
blico ou da pessoa jurídica solidariamente responsá
vel, decretar a indisponibilidade total ou parcial dos
bens do agente ou da pessoa jurídica.

Art. 27. A legitimidade do Ministério Público para
propor as ações e adotar as medidas judiciais ou ex
trajudiciais em defesa dos direitos humanos não ex
clui a dos ofendidos, individual, coletiva ou difusa
mente considerados, nem a das associações e sindi
catos, no que concerne aos interesses de seus asso
ciados ou das categorias que representem ou lhes
caiba defender.

Art 28. Compete à Justiça Federal processar e
julgar:

I - as causas civis ou penais em que o CNDH
haja manifestado interesse, nelas passando a intervir
como assistente, representado pelo Ministério Públi
co Federal;

11 - os crimes praticados em detrimento de bens
ou interesses sob a proteção do CNDH, bem como de
sua atuação ou de seus serviços.

Parágrafo único. O CNDH poderá se habilitar
como assistente, em causas civis ou penais, em defe
sa dos bens ou interesses sob sua proteção, bem
como de sua atuação e serviços.

Da Composição
Art. 29. O Conselho Nacional dos Direitos Hu-

manos é integrado pelos seguintes membros:
I - conselheiros natos:
a) o Ministro da Justiça;
b) o Ministro das Relações Exteriores
c) o Procurador-Geral da República;
d) o Presidente do Conselho Federal da Ordem

dos Advogados do Brasil;
e) o Presidente da Associação Brasileira de

Imprensa;
f) o representante do Movimento Nacional dos

Direitos Humanos;
g) um representante do Senado Federal;
h) o Presidente da Comissão de Direitos Huma

nos da Câmara dos Deputados;
11 - Conselheiros eleitos:
a) um representante de entidade católica de ca

ráter nacional;
b) um representante de entidade evangélica de

caráter nacional;
c) um representante de Conselho Estadual de

Direitos Humanos;
d) um representante de Comissão de Direitos

Humanos de Assembléia Legislativa;
e) um representante de entidade privada entida

de privada brasileira defesa dos direitos da criança e
do adolescente;

f) um representante de entidade privada brasile
ira defesa dos direitos indígenas;

g) um representante de entidade privada brasi
leira com atividades relacionadas à defesa dos direi
tos dos negros;

h) um representante de entidade privada brasi
leira com atividades relacionadas à defesa dos direi
tos das mulheres;

i) um representante de entidade privada brasilei
ra com atividades relacionadas à defesa dos direitos
dos idosos;

j) um representante de entidade privada brasilei
ra com atividades relacionadas à defesa dos direitos
dos portadores de deficiências;

I) um representante de entidade privada brasilei
ra com atividades relacionadas à defesa dos direitos
de outros segmentos objeto de proteção especial na
Constituição Federal;

m) um representante das Centrais Sindicais dos
Trabalhadores;
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n) um representante de entidade empresarial.
§ 1º O representante do Senado Federal será

parlamentar eleito pelo Plenário a cada 2 anos.
§ 2º Os conselheiros natos elegerão, por maio

ria de votos, os membros a que se refere o inciso 11,
para mandatos de 2 anos, permitida uma recondução.

§ 3º A escolha das entidades privadas a serem
representadas levará em conta a importância e nota
bilidade de sua atuação na defesa dos direitos huma
nos, assegurada ampla participação do conjunto das
entidades atuantes nas respectivas áreas.

§ 4º O Conselho será presidido pelo Ministro da
Justiça.

§ 5º Os membros do Conselho elegerão, dentre
os membros natos, por maioria de votos, o Vi
ce-Presidente e o Secretário Executivo, que substitui
rão o Presidente em suas ausências e impedimentos
e terão mandatos de dois anos, sem recondução.

§ 6º Para cada membro titular será indicado um
suplente, que o substituirá nos impedimentos e afas
tamentos.

§ 7º Perderá o mandato o conselheiro eleito que
faltar a três reuniões de um ano, sem que tenha havi
do a substituição prevista no parágrafo anterior;

Dôs Órgãos.
Art. 30. São órgãos do Conselho Nacional de Di-

reitos Humanos:
I - o Plenário;
11 - as Câmaras;
111 - as Comissões Especiais;
IV - as pessoas e entidades com delegação de

atribuições e prerrogativas do Conselho Nacional de
Direitos Humanos;

V - a Secretaria Executiva.
§ 1º As Câmaras serão criadas e terão sua

composição e atribuições definidas no Regimento
Interno do Conselho.

§ 2º As Comissões Especiais, integradas por
pelo menos um dos conselheiros serão criadas e te
rão sua composição e atribuições definidas por ato do
Plenário.

§ 3º A Secretaria Executiva, órgão de apoio téc
nico e administrativo ao CNDH, será organizada pelo
seu Regimento Interno.

§ 4º Com exceção do órgão descrito no pará
grafo anterior o exercício da função de membro do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos não sera
remunerado a qualquer título, constituindo serviço pú
blico relevante.

§ 5º O CNDH reunir-se-á ordinariamente, sem
pre a cada mês e extraordinariamente, sempre-que
necessário, mediante convocação de seu Presidente
ou um terço de seus membros.

Dos Recursos Financeiros

Art. 31. As despesas decorrentes do funciona
mento do CNDH correrão á conta de dotações con
signadas no orçamento do Ministério da Justiça.

Art. 32. Os recursos financeiros necessários à
atuação do CNDH deverão ser previstos na lei de di
retrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual,
atendendo a proposta apresentada anualmente pelo
próprio Conselho.

Art. 33. Correrão por conta dos recursos desti
nados ao CNDH a remuneração das pessoas físicas
ou jurídicas a seu serviço ou exercendo suas atribui
ções por delegação, bem como os adiantamentos e
ressarcimentos despesas indispensáveis a esses
serviços ou ao exercício de atribuições delegadas.

Art. 34. O CNDH poderá receber contribuições
de qualquer natureza, provenientes de entidades pú
blicas ou privadas.

Art. 35. O Ministério da Justiça poderá requisitar
Servidores Públicos Federais para ter exercício na
Secretaria Executiva do Conselho ou para, por tempo
determinado, prestar serviço junto às Comissões e
Câmaras.

Dos crimes
Art. 36. Constitui crime:

1- impedir ou tentar impedir, mediante suborno,
violência ou grave ameaça, a regular atuação do
CNDH ou de seus órgãos, ou o livre exercício das atri
buições de qualquer de seus membros.

Pena: reclusão, de um a três anos, e multa, além
da pena correspondente à violência;

11 - fazer afirmação falsa, negar ou calar a ver
dade como testemunha, perito, tradutor, intérprete ou
informante perante o CNDH ou qualquer de seus ór
gãos.

Pena: reclusão de dois a seis anos, e multa;
111 - recusar, retardar ou omitir-se injustificada

mente quanto ao cumprimento de requisição expedi
da pelo CNDH ou por qualquer de seus órgãos, bem
como obstruir de qualquer modo a sua atuação.

Pena: reclusão, de um a três anos, e multa.

Disposições Finais
Art. 37. O Poder Executivo expedirá, por meio de

decreto, as normas complementares relativas ao
cumprimento desta lei.
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Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 39. Ficam revogadas as Leis nºs 4.319, de
16 de março de 1964, e 5.763, de 15 de dezembro de
1971.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 1995. 
Deputado Wigberto Tartuce, Presidente - Deputado
Paulo Rocha, Relator.

I - Relatório
O projeto de lei sob análise, de autoria do Poder

Executivo e oriundo do Ministério da Justiça, visa alte
rar o nome do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, bem como estabelecer normas de
reorganização do referido órgão.

Em sua Exposição de Motivos, argumenta o Mi
nistro da Justiça sobre a necessidade urgente de re
formulação do Conselho tendo em vista o fato de es
tar o mesmo desatualizado, não mais atendendo aos
anseios da sociedade, mormente aquela mais direta
mente ligada aos direitos humanos. Justifica, tam
bém, o Senhor Ministro que o Conselho não mais
atende às demandas localizadas, por falta de meios,
o que tem acarretado um sensível acúmulo de pro
cessos de apuração de violações de direitos huma
nos.

Dentre as principais finalidades do projeto, são
mencionadas:

a) alteração da composição dos membros do
Conselho;

b) ampliação substancial das competências; e
c) melhoria das condições de funcionamento.
A Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, em sua reunião de 30 de agosto de
1995, opinou favoravelmente à aprovação do projeto
de lei do Poder Executivo, com a adoção do substituti
vo apresentado pela Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados,

É o nosso relatório.
11 - Voto do Relator
Submetido à Comissão de Finanças e Tributa

ção para apreciação sob os aspectos financeiro e or
çamentário públicos, cabe a este órgão técnico o exa
me do projeto de lei quanto à sua compatibilização ou
adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretri
zes Orçamentárias e o Orçamento anual, conforme
estabelece o art. 53, inciso 11, c/c o art. 32, inciso IX,
alínea h, do Regimento Interno.

No que concerne ao Plano Plurianual, vale sali
entar que a nova lei do PPA para o período de 1996 a
1999 ainda encontra-se pendente de aprovação do

Congresso Nacional, motivo pelo qual não há como
compatibilizá-lo com tal instrumento. Ademais, 29
ações previstas no projeto de lei são típicas do minis
tério interessado, de modo a amoldarem-se aos obje
tivos do plano.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 9.082,
de 25 de julho de 1995) não apresenta qualquer veda
ção ou restrição no tocante à proposição em tela.

Quanto ao Orçamento da União para 1996, con
forme ocorre com o Plano Plurianual, também depen
de de aprovação do Congresso Nacional, motivo pelo
qual torna-se impossível a compatibilização. Verifi
ca-se, contudo, que a proposição em tela, aparente
mente não cria uma despesa nova uma vez que tra
ta-se de reestruturação de um órgão já existente e
que as despesas decorrentes de seu funcionamento
já correm à conta de dotações consignadas ao orça
mento do Ministério da Justiça.

Diante do exposto, votamos pela Adequação Fi
nanceira e Orçamentária do Projeto de Lei nº4.715-A,
de 1994, tanto na sua forma original, bem como do
substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, tendo em vista o
fato de a proposição que se vota não ser inadequada
orçamentária e financeiramente.

Sala da Comissão, 27 de março de 1996. - De·
putado Celso Daniel, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei nº 4.715/94, e do substitutivo adotado na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Delfim Netto, Presidente; Augusto Viveiros e Edinho
Bez, Vice-Presidentes; Benito Gama, José Carlos Vi
eira, Manoel Castro, Osório Adriano, Roberto Brant,
Saulo Queiroz, Sérgio Naya, Sílvio Torres, Hugo La
granha, Gonzaga Mota, Hermes Parcianello, Homero
Oguido, Jurandyr Paixão, Max Rosenmann, Pedro
Novais, Antonio do Valle, Basilio Villani, Eujácio Si
mões, Fétter Júnior, Anivaldo Valle, João Pizzolatti,
Valdomiro Meger, Antonio Kandir, Fernando Torres,
Firmo de Castro, Márcio Fortes, Paulo Mourão, Veda
Crusius, Celso Daniel, José Fortunati, Maria da Con
ceição Tavares, Paulo Bernardo, Fernando Lopes,
Fernando Ribas Carli e Aldo Rebelo.

Sala da Comissão, 17 de abril de 1996. - Depu
tado Delfim Netto, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 4.715-C, DE 1994

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
12, I, da Resolução n2 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 3-5-96, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de maio de 1996. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 4.715-C, DE 1994

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
112, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 25-5-99, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de maio de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida.

I - Relatório
O presente projeto objetiva a transformação do

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, além
de outras providências correlatas.

Com efeito, criado pela Lei nº 4.319, de 16 de
março de 1964, o Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana - CDDPH, é um órgão colegiado de
alto nível, integrado por representantes do Executivo,
Legislativo (ambos em nível federal) e por algumas
entidades civis relevantes e vinculado à estrutura or
ganizacional do Ministério da Justiça, tendo como ob
jetivos primordiais a promoção e a defesa dos direitos
humanos e a apuração de violações graves a esses
direitos ocorridas em qualquer ponto do País.

Em sua história, o Conselho de Defesa dos Dire
itos da Pessoa Humana logrou sobreviver ao regime
de exceção instaurado dezesseis dias após a sua cri
ação e hoje a sua efetiva atuação desfruta de um me
recido reconhecimento, inclusive compartilhado pelas

entidades não-governamentais especializadas na de
fesa dos direitos humanos no País.

Recentemente, a institucionalização de uma po
lítica pública de defesa dos direitos humanos, por via
do Programa Nacional de Direitos Humanos, e a sub
seqüente implementação da Secretaria de Estado
dos Direitos Humanos trouxeram grande repercussão
às atividades do Conselho, que passou a também
atuar como fiscalizador dessa nova política pública.

Não obstante ter o reconhecimento da utilidade
e do mérito de sua atuação, um diagnóstico aprofun
dado sobre a atual performance do CDDPH fornece
a conclusão da necessidade de seu aperfeiçoamento
institucional.

Ofato é que o CDDPH precisa ser aperfeiçoado,
seja para atender aos reclames do tempo (uma vez
que são passados trinta e cinco anos de sua criação),
seja para compatibilizar-se com a evolução da temáti
ca "direitos humanos" no Brasil (sobretudo nos últi
mos cinco anos), seja para adquirir mecanismos mais
eficientes eeficazes para a consecução de seus obje
tivos. Também é de se reconhecer a necessidade de
ampliar a sua representação, com o aumento da parti
cipação de entidades não-governamentais em seu
colegiado, refletindo a atual tendência de uma
co-participação entre Estado e sociedade civil organi
zada no enfrentamento dessas questões.

As razões supracitadas motivaram apropositura
de iniciativa do Executivo, em 1994, na forma do Pro
jeto de Lei n' 4.715. Em assim sendo os objetivos da
iniciativa podem ser assim resumidos: reformular o
CDDPH, proporcionando maior exeqüibilidade de
suas decisões e ampliando a sua representatividade
de modo a considerar maior participação da socieda
de civil organizada.

Exteriorizando tais objetivos, o projeto apresen
ta em suas disposições:

- a ampliação da composição do atual CDDPH,
com a inserção de um maior número de representan
tes de entidades não-governamentais ao lado dos
atuais representantes de órgãos do Executivo e Le
gislativo (art. 32);

- a ampliação das atribuições do Conselho com
poderes para promover me didas necessárias à pre
venção, repressão, sanção e reparação de condutas
e situações contrárias aos direitos humanos, expe
dindo recomendações, declarações e representa
ções, além de continuar realizando inquéritos apura
tórios em qualquer ponto do País (art. 4º);

- a previsão de prerrogativas para o exercício
dessas atribuições, destacando-se a capacidade
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péti'a realizar diligências e inspeções investigatórias,
iequerer informações e requisitar o auxílio da força
tJG,lCial (art. "ia);

- a possibilidade de aplicar sanções específi
cas, tais como: advertência, censura pública, reco
mendações de afastamento de cargo, emprego ou
função, recomendação de que não sejam concedidas
verbas, auxílio, subvenções ou apoio, em decorrência
de condutas relacionadas a violações de direitos hu
manos (art. 62).

Sem dúvida, as disposições acima citadas irão
conferir ao novo Conselho Nacional dos Direitos Hu
manos um maior potencial no cumprimento de suas
elevadas e complexas atribuições, com aimplemen
tação de mecanismos capazes de proporcionar, na
prática, maior eficácia, objetividade e conseqüência à
atuação desse órgão colegiAdo. Daí a importância da
proposta consubstanciada no Projeto de Lei nQ

4.715/94 e a conseqüente assertiva do interesse, da
conveniência e da oportunidade de sua aprovação.

Outrossim, o texto encaminhado pelo Executivo
atende aos pressupostos de constitucionalidade, re
lativos à competência da União, ao processo legislati
vo e à iniciativa das leis, artigos 22, 59 e 61 da Consti
tuição Federal, respectivamente.

A importância e conveniência da proposta foi
igualmente reconhecida pela Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados, que se mani
festou favorável à sua aprovação. No entanto, a referi
da Comissão entendeu por apresentar um texto subs
titutivo, que hoje está anexado, em sua tramitação le
gislativa, à redação originalmente encaminhada pelo
Executivo.

Ao analisar comparativamente os dois textos,
verificamos que apresentam disposições comuns, se
bem que o da Comissão de Direitos Humanos da Câ
mara dos Deputados é bem mais extenso. Quer dizer,
o Substitutivo da Comissão considera todas as dispo
sições (quinze) do texto original, estende o alcance
de algumas e acrescenta outras previsões em seus
trinta e nove artigos.

Indo mais além, o texto substitutivo sugerido
pela Comissão de Direitos Humanos chega a uma
concepção mais difusa do novo órgão colegiado.
Enquanto o texto original do Executivo cogita de que o
novo Conselho Nacional dO$ Direitos Humanos seja
um "CDDPH aperfeiçoado e mais eficaz", as disposi
ções acrescentadas no texto do Substitutivo, se leva
das à prática, transformariam o novo órgão em um
misto de colegiado consultivo e tribunal (se isso é
possfvel, ao mesmo tempo).

Ora, ao nosso ver, a extensão desejada pelo
texto substitutivo é inconveniente ao funcionamento
do novo órgão, e à própria política nacional de direitos
humanos que - já dispondo de um Programa Nacio
nal de Direitos Humanos e de um órgão federal que o
executa, a Secretaria de Estado dos Direitos Huma
nos - necessita de uma entidade fiscalizadora e su
pervisora que possa funcionar acima das questões e
das divisões.

Por tais razões, entendemos por elaborar o texto
substitutivo em anexo, dentro da filosofia que inspirou
o texto originalmente proposto pelo Executivo, preser
vando e aperfeiçoando as suas disposições e aprove
itando sugestões da Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados.

Nosso voto, portanto, é pela constitucionalida
de, juridicidade e adequada técnica legislativa do Pro
jeto de Lei nº 4.715, de 1994, e, no mérito, pela sua
aprovação nos termos do Substitutivo em anexo.

Com a aprovação do Projeto de Lei nº 4.715, de
1994, temos a certeza de que estamos dando um
avanço significativo na consolidação da política brasi
leira de direitos humanos e na direção de uma socie
dade brasileira mais justa e democrática.

Sala das sessões, 28 de junho de 1999. - Ju
tahy Júnior, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI N2 4.715, DE 1994

PROJETO DE LEI N2 4.715, DE 1994
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM NS! 663/94

Transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Con
selho Nacional dos Direitos Humanos e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, órgão específico do Ministério da
Justiça criado pela Lei nº 4.319, de 16 de março de
1964, passa a denominar-se Conselho Nacional dos
Direitos Humanos, disciplinado pela presente lei.

Art.2º O Conselho Nacional dos Direitos Huma
nos tem por finalidade a promoção e a defesa dos di
reitos humanos, mediante ações preventivas, correti
vas, reparadoras e sancionadoras das condutas e si
tuações que lhes são contrárias.

§ 1Q Constituem direitos humanos sob a prote
ção do Conselho os direitos e garantias fundamenta·
is, individuais, coletivos ou sociais, previstos na Cons-
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tituição Federal, e os constantes de atos internacio
nais que a República Federativa do Brasil se obrigou
a observar.

§ 29 A defesa dos direitos humanos pelo Conse
lho independe de manifestação de seus titulares, se
jam eles pertinentes a indivíduos, à coletividade ou di
fusos.

Da Composição

Art. 3º O Conselho Nacional dos Direitos Huma
nos é integrado pelos seguintes membros:

I - o Ministro da Ju~tiça, que o presidirá;
11- o titular do órgão federal de execução da po

lítica nacional de direitos humanos;
111 - o Procurador Geral da República;
IV - um representante do Ministério das Rela

ções Exteriores;
V- o Presidente do Conselho Federal da Ordem

dos Advogados do Brasil;
VI - o Presidente da Associação Brasileira de

Imprensa;
VII - dois Senadores;
VIII - dois Deputados Federais;
IX - um representante de órgão público com ati

vidades relacionadas aos direitos humanos;
X - representante de entidade de magistra-

dos;
XI - três representantes de entidades privadas

não-governamentais com relevantes atividades rela
cionadas com a defesa dos direitos humanos.

§ 19 O titular do órgão federal de execução da
política nacional de direitos humanos funcionará
como Vice-Presidente do Conselho, substituindo o
Presidente em suas ausências e impedimentos.

§ 29 Para cada membro titular será indicado um
suplente, que o substituirá nos impedimentos ou afas
tamentos.

§ 39 Os representantes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados serão designados pelos Pre
sidentes das respectivas Casas no início de cada le
gislatura, obedecida a paridade entre os partidos de
situação e oposição.

§ 4º Os Conselheiros elegerão, por maioria ab
soluta de votos, os membros a que se referem os inci
sos X e XI deste artigo, que terão mandato de dois
anos, permitida a recondução.

§ 5º As situações de perda de mandato ou de
substituição de representatividade serão estipuladas
no regimento interno.

Da Competência

Art. 49 O Conselho Nacional dos Direitos Huma
nos é o órgão incumbido de velar pelo efetivo respeito
dos direitos por parte dos poderes públicos, dos servi
ços de relevância pública e dos particulares, compe
tindo-lhe:

I - promover medidas necessárias à prevenção,
repressão, sanção e reparação de condutas e situa
ções contrárias aos direitos humanos;

11 - fiscalizar a política nacional de direitos hu
manos, podendo sugerir diretrizes para a sua efetiva
ção;

111 - receber representações ou denúncias de
condutas ou situações contrárias aos direitos huma
nos, especialmente as previstas em atos internacio
nais ratificados no País, e apurar as respectivas res
ponsabilidades;

IV - expedir recomendações a entidades públi
cas e privadas relacionadas com a proteção dos direi
tos humanos, fixando prazo razoável para o seu aten
dimento ou para a justificação da impossibilidade
desse atendimento;

V - habilitar-se como litisconsorte ou assistente
em ações, cíveis ou criminais, relacionadas, direta ou
indiretamente, com violações a direitos humanos ou
com a defesa dos bens e interesses sob sua prote
ção;

VI- articular-se com órgãos federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal encarregados da pro
teção e defesa dos direitos humanos;

VII- manter intercâmbio e cooperação com en
tidades publicas ou privadas, nacionais e internacio
nais, com o objetivo de dar proteção aos direitos hu
manos e demais finalidades previstas neste artigo;

VIII - acompanhar o desempenho das obriga
ções relativas á defesa dos direitos humanos resul
tantes de acordos internacionais, produzindo relatóri
os e prestando a colaboração que se fizer necessária
nesse sentido, ao Ministério das Relações Exteriores;

IX - opinar sobre atos normativos, administrati
vos e legislativos de interesse de política nacional de
direitos humanos e elaborar propostas legislativas e
atos normativos relacionados com material de sua
competência;

X - realizar estudos e pesquisas sobre direitos
humanos e promover ações visando a divulgação da
importância do respeito a esses direitos;

XI- recomendar a inclusão de matéria especifi
ca a direitos humanos nos currículos escolares7 espe
cialmente nos cursos de formação das policias e dos
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órgãos de defesa do Estado e das instituições demo
cráticas;

XII - declarar sob sua proteção entidades ou
pessoas vítimas de ameaças ou coações relaciona
das. com as competências tratadas nos incisos I e 11,
cometendo as autoridades que indicar a responsabili
dade de tomá-Ia efetiva;

XIII - dar especial atenção as áreas de maior
ocorrência de violações de direitos humanos, poden
do ali promover a instalação de representações do
Conselho pelo tempo que for necessário;

XIV - representar:
a) à autoridade competente, para a instauração

de inquérito policial ou procedimento administrativo
visando a apuração das responsabilidades por lesões
a direitos humanos ou pelo descumprimento de suas
promoções, inclusive o estabelecido no inciso XI, e
aplicação das respectivas penalidades;

b) ao Ministério Público, para, no exercício de
suas atribuições, promover medidas relacionadas
com a defesa de direitos humanos ameaçados ou vio
lados;

c) ao Procurador-Geral da República, para fins
de intervenção federal, nas situações previstas no art.
34, VII, b, da Constituição Federal;

d) ao Congresso Nacional, visando tornar efe
tivo o exercício das competências de suas Casas e
Comissões sobre matéria relativa a direitos huma
nos;

XV- realizar procedimentos apuratórios de con
dutas e situações contrarias aos direitos humanos e
aplicar sanções de sua competência;

XVI - pronunciar-se, por deliberação expressa
da maioria absoluta de seus membros, sobre crimes
que devam serconsiderados, por suas características
e repercussão, como violações a direitos humanos de
excepcional gravidade, para .tins de acompanhamen
to das providências necessárias a sua apuração, pro
cesso e julgamento.

Das Prerrogativas

Art. 511 Para a realização de procedimentos apu
ratórios de situações ou condutas contrarias aos dire
itos humanos, poderá o Conselho Nacional dos Direi
tos Humanos:

1- realizar ou determinar diligências investigató
rias, inclusive inspeções, e tomar depoimentos de au
toridades eagentes federais, estaduais e municipais;

li - requisitar informações, documentos e pro
vas necessárias às suas atividades;

111- requisitar o auxílio da Polícia Federal ou de
força policial, quando necessário ao exercício de suas
atribuições;

IV - determinar a convocação de vitimas, agen
tes públicos ou pessoas apontadas como responsá
veis por condutas contrárias aos direitos humanos e
inquirir testemunhas, sob as penas da lei;

V - requerer aos órgãos públicos os serviços
necessários ao cumprimento de diligências ou reali
zação de vistorias, exames ou inspeções, e ter aces
so a bancos de dados de caráter público ou relativo a
serviços de relevância pública.

Das Sanções

Art. 6Q Constituem sanções de aplicação pelo
Conselho Nacional dos Direitos Humanos:

I - advertência;
11 - censura publica;
111- recomendação de afastamento de cargo, fun

ção ou emprego na administração pública direta, indire
ta ou fundacional da União, Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, do responsável por conduta ou
situações contrárias aos direitos humanos;

IV - recomendação de que não sejam concedi
das verbas, auxílios ou subvenções a entidades com
provadamente responsáveis por condutas ou situa
ções contrárias aos direitos humanos.

§ 111 As sanções previstas neste artigo serão
aplicadas isolada ou cumulativamente, sendo cor
respondentes e proporcionais as sanções ou omis
sões ofensivas a atuação do Conselho ou a lesões
de direitos humanos, consumadas ou tentadas, im
putáveis a pessoas físicas ou jurídicas e a entes pú
blicos ou privados.

§ 211 As sanções de competência do Conselho
tem caráter autônomo, devendo ser aplicadas inde
pendentemente de outras sanções previstas em lei,
de natureza penal, financeira, política, administrativa
OU civil correspondentes ás condutas configuradoras
de tais ofensas.

§ sg As sanções de competência do Conselho
serão aplicadas mediante procedimento previsto
em seu regimento interno, assegurados o contradi
tório e a ampla defesa, inclusive o direito a recurso
das decisões, pelo interessado ao Ministro da Justi
ça, no prazo de quinze dias após o seu conheci
mento.

Da Estrutura Organizacional

Art. 72 São órgãos do Conselho Nacional dos Di
reitos Humanos:
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I - O Plenário;

\I - as Comissões;

111 - as Subcomissões;

IV - a Secretaria Executiva.

Art. 8º O Plenário reunir-se-á.

I - ordinariamente, por convocação do Presi
dente, no mínimo seis vezes por ano;

\I - extraordinariamente, por iniciativa do Presi
dente ou de cinco membros titulares.

§ 1º O Plenário poderá reunir-se trimestralmen
te, com um mínimo de cinco tratar de assuntos que
não exijam deliberação mediante votação.

§ 2º As reuniões ordinárias ou extraordinárias
só poderão ser realizadas com a presença mínima de
dois terços do número de Conselheiros.

§ 3º As resoluções do Conselho serão tomadas
com o consenso da maioria absoluta dos Conselhei
ros.

Art. 9º As Comissões e as Subcomissões serão
constituídas pelo Plenário e poderão ser compostas
por membros do Conselho, por técnicos e profissiona
is especializados e por pessoas residentes na área in
vestigada, nas condições estipuladas pelo regimento
interno

Parágrafo único. As Comissões e Subcomis
sões, durante o seu período de vigência, terão as
prerrogativas estabelecidas no art. 5º.

Art. 10. Os serviços de apoio técnico e adminis
trativo do Conselho Nacional dos Direitos Humanos
competem a sua Secretaria Executiva.

§ 1º Ao Secretario Executivo incumbe organizar
e manter as atividades administrativas do Conselho,
secretariar as sues reuniões e providenciar o cumpri
mento das decisões.

§ 2º A designação do Secretário Executivo e o
disciplinamento das atividades da Secretaria Executi
va decorrerão de ato normativo do Presidente do
Conselho, segundo dispuser o regimento interno.

Art. 11. O Departamento de Polícia Federal do
Ministério da Justiça designará e capacitará Delega
dos e Agentes de Policia Federal para o atendimento
das requisições do Conselho Nacional dos Direitos
Humanos objetivando o necessário apoio àS,~suas

ações e diligências.

Art. 12. O Presidente do Conselho Nacional dos
Direitos Humanos poderá requisitar servidores públi
cos federais parà ter exercício na Secretaria Executi
va do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ou
para, por tempo determinado, prestar serviços junto a

Comissões ou Subcomissões constituídas pelo Ple
nário.

Art. 13. O exercício da função de membro do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos não será
remunerado a qualquer título constituindo serviço pú
blico relevante.

Art. 14. As despesas decorrentes do funciona
mento do Conselho Nacional dos Direitos Humanos
correrão à conta de dotação consignada no orçamen
to da União.

Art. 15. O Poder Executivo expedirá decreto com
as normas complementares necessárias ao cumpri
mento desta Lei.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação;

Art.17. Ficam revogadas a Lei nº4.319, de 16 de
março de 1964, que cria o Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, e a Lei nº5.763, de 15 de
novembro de 1971, que a altera.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.715-C/94

Nos termos do art. 119, caput, 11 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões, prazo para apresentação de emendas a
partir de 19-8-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

REFORMULAÇÃO DE PARECER

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI Nº 4.715, DE 1994,

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 663/94

Transforma o Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana em Conselho
Nacional dos Direitos Humanos e dá outras
providências.

Onde se lê:

"XIV - representar:
c) ao Ministério da Justiça, para fins de

intervenção federal, nas situações previstas
no art. 34, VII, "b", da Constituição Federal;"
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Substituir pela seguinte redação:

"XIV - representar:
c) ao Procurador-Geral da República,

para fins de intervenção federal, nas situa
ções no art. 34, VII, "b", da Constituição Fe
deral;"

Deputado Jutahy Júnior, Relator.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n9 4.715-C/94 e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviços Público, nos termos do parecer, com a
complementação de voto, do relator, do Deputado Ju
tahy Júnior. O Deputado Waldir Pires apresentou voto
em separado.

Estiveram presentes os Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Lei
tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Ju
tahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente
Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano
Sales, Geovan Freitas, Osmar Serraglio, Renato Vi
anna, Antônio Calos Konder Reis, Darci Coelho, Jai
me Martins, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela,
José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto
Farias, Ibrahim Abi-Ackel, Fernando Coruja, José Ro
berto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio
Delgado, Nelo Rodolfo, José Ronaldo, Paes Landim,
Professor Luizinho e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Con
selho Nacional dos Direitos Humanos e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, órgão específico do Ministério da
Justiça criado pela Lei nº 4.319, de 16 de março de
1964, passa a denominar-se Conselho Nacional dos
Direitos Humanos, disciplinado pela presente lei.

Art. 2Q O Conselho Nacional dos Direitos Huma
nos tem por finalidade a promoção e a defesa dos di
reitos humanos, mediante ações preventivas, correti-

vas, reparadoras e sancionadoras das condutas e si
tuações que lhes são contrárias.

§ 1º Constituem direitos humanos sob a prote
ção do Conselho os direitos e garantias fundamenta
is, individuais, coletivos ou sociais, previstos na Cons
tituição Federal, e os constantes de atos internacio
nais que a República Federativa do Brasil se obrigou
a observar.

§ 29 A defesa dos direitos humanos pelo Conse
lho independe de manifestação de seus titulares, se
jam eles pertinentes a indivíduos, à coletividade ou di
fusos.

Da Composição

Art. 3Q O Conselho Nacional dos Direitos Huma
nos é integrado pelos seguintes membros:

I - o Ministro da Justiça, que o presidirá;

11- o titular do órgão federal de execução da po
lítica nacional de direitos humanos;

111 - o Procurador-Geral da República;

IV - um representante do Ministério das Rela
ções Exteriores;

V - o Presidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil;

VI - o Presidente da Associação Brasileira de
Imprensa;

VII - dois senadores;

VIII- dois deputados federais;

IX - um representante de órgão público com ati
vidades relacionadas aos direitos;

X - um representante de entidade de magistra-
dos;

XI - três representantes de entidades privadas
não governamentais com relevantes atividades rela
cionadas com a defesa dos direitos humanos.

§ 1Q O titular do órgão federal de execução da
política nacional de direitos humanos funcionará
como Vice-Presidente do Conselho, substituindo o
Presidente em suas ausências e impedimentos.

§ 2º Para cada membro titular será indicado um
suplente, que o substituirá nos impedimentos ou afas
tamentos.

§ 3º Os representantes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados serão designados pelos Pre
sidentes das respectivas Casas no início de cada le
gislatura, obedecida a paridade entre os partidos de
situação e oposição.

§ 49 Os Conselheiros elegerão, por maioria ab
soluta de votos, os membros a que se referem os inci-
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sos X e XI deste artigo, que terão mandato de dois
anos, permitida a recondução.

§ 5º As situações de perda de mandato ou de
substituição de representatividade serão estipuladas
no Regimento Interno.

Da Competência

Art. 4º O Conselho Nacional dos Direitos Huma
nos é o órgão incumbido de velar pelo efetivo respeito
dos direitos por parte dos poderes públicos, dos servi
ços de relevância pública e dos particulares, compe
tindo-lhe:

I - promover medidas necessárias a prevenção,
repressão, sanção e reparação de condutas e situa
ções contrárias aos direitos humanos;

11 - fiscalizar a política nacional de direitos hu
manos, podendo sugerir diretrizes para a sua efetiva
ção;

111 - receber representações ou denúncias de
condutas ou situações contrárias aos direitos huma
nos, especialmente as previstas em atos internacio
nais ratificados no País, e apurar as respectivas res
ponsabilidades;

IV - expedir recomendações a entidades públi
cas e privadas relacionadas com a proteção dos direi
tos humanos, fixando prazo razoável para o seu aten
dimento ou para a justificação da impossibilidade
desse atendimento;

V - habilitar-se como litisconsorte ou assistente
em ações, cíveis ou criminais, relacionadas, direta ou
indiretamente, com violações a direitos humanos ou
com a defesa dos bens e interesses sob sua prote
ção;

VI- articular-se com órgãos federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal encarregados da pro
teção e defesa dos direitos humanos;

VII - manter intercâmbio e cooperação com
entidades públicas ou privadas, nacionais e interna
cionais, com o objetivo de dar proteção aos direitos
humanos e demais finalidades previstas neste arti
go;

VIII - acompanhar o desempenho das obriga
ções relativas à defesa dos direitos humanos resul
tantes de acordos internacionais, produzindo rela
tórios e prestando a colaboração que se fizer ne
cessária nesse sentido ao Ministério das Relações
Exteriores;

IX - opinar sobre atos normativos, administrati
vos e legislativos de interesse de política nacional de
direitos humanos e elaborar propostas legislativas e

atos normativos relacionados com material de sua
competência;

X - realizar estudos e pesquisas sobre direitos
humanos e promover ações visando a divulgação da
importância do respeito a esses direitos;

XI - recomendar a inclusão de matéria específi
ca a direitos humanos nos currículos escolares espe
cialmente nos cursos de formação das polícias e dos
órgãos de defesa do Estado e das instituições demo
cráticas;

XII - declarar sob sua proteção entidades ou
pessoas vítimas de ameaças ou coações relaciona
das com as competências tratadas nos incisos I e 11,
cometendo as autoridades que indicar a responsabili
dade de tomá-Ia efetiva;

XIII - dar especial atenção as áreas de maior
ocorrência de violações de direitos humanos, poden
do ali promover a instalação de representações do
Conselho pelo tempo que for necessário;

XIV - representar:
a) a autoridade competente, para a instauração

de inquérito policial ou procedimento administrativo
visando a apuração das responsabilidades por leves
a direitos humanos ou pelo descumprimento de suas
promoções, inclusive o estabelecido no inciso XI, e
aplicação das respectivas penalidades;

b) ao Ministério Público, para, no exercício de
suas atribuições, promover medidas relacionadas
com a defesa de direitos humanos ameaçados ou vio
lados;

c) ao Procurador-Geral da República. para fins
de intervenção federal, nas situações previstas no art.
34, VII, b, da Constituição Federal;

d) ao Congresso Nacional, visando tornar efeti
vo o exercício das competências de suas Casas e Co
missões sobre matéria relativa a direitos humanos;

XV - realizar procedimentos apurat6rios de- con
dutas e situações contrárias aos direitos humanos e
aplicar sanções de sua competência;

XVI - pronunciar-se. por deliberação expressa
da maioria absoluta de seus membros, sobre crimes
que devam serconsiderados, por suas características
e repercussão, como violações a direitos humanos de
excepcional gravidade, para fins de acomo8rthamen
to das providências necessárias a sua apulação, pro
cesso e julgamento.

Das Prerrogativas

Art. 52 Para a realização de procedimentos apu
rat6rios de situações ou condutas contrárias aos dire-
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itos humanos, poderá o Conselho Nacional dos Direi
tos Humanos:

I - realizar ou determinar diligências investi·
gatórias, inclusive inspeções, e tomar depoimen
tos de autoridades e agentes federais, estaduais e
municipais;

11 - requisitar informações, documentos e pro·
vas necessárias às suas atividades;

111 - requisitar o auxrlio da Polreia Federal ou de
força policial, quando necessário ao exercfcio de suas
atribuições;

IV - determinar a convocação de vítimas,
agentes públicos ou pessoas apontadas como
responsáveis por condutas contrárias aos direi
tos humanos e inquirir testemunhas, sob as pe
nas da lei;

V - requerer aos órgãos públicos os serviços
necessários ao cumprimento de diligências ou reali
zação de vistorias, exames ou inspeções, e ter aces
so a bancos de dados de caráter público ou relativo a
serviços de relevância pública.

Das Sanções

Art. 6º Constituem sanções de aplicação pelo
Conselho Nacional dos Direitos Humanos:

I - advertência;

11 - censura pública;
111 - recomendação de afastamento de cargo,

função ou emprego na administração pública direta,
indireta ou fundacional da União, Estados, Distrito Fe
deral, Territórios e Municípios, do responsável por
conduta ou situações contrárias aos direitos huma
nos;

IV - recomendação de que não sejam concedi
das verbas, auxílios ou subvenções a entidades com
provadamente responsáveis por condutas ou situa
ções contrárias aos direitos humanos.

§ 12 As sanções previstas neste artigo serão
aplicadas isolada ou cumulativamente, sendo corres
pondentes e proporcionais as sanções ou omissões
ofensivas a atuação do Conselho ou a lesões de direi
tos humanos, consumadas ou tentadas, imputáveis a
pessoas físicas ou jurídicas e a entes públicos ou pri
vados.

§ 2º As sanções de competência do Conselho
tem caráter autônomo, devendo ser aplicadas inde
pendentemente de outras sanções previstas em lei,
de natureza penal, financeira, política, administrativa
ou civil correspondentes às condutas configuradoras
de tais ofensas.

§ SQ As sanções de competência do Conselho
sarão aplicadas mediante procedimento previsto
em seu Regimento Interno, assegurados o contra
ditório e a ampla defesa, inclusive o direito a recur
so das decisões, pelo interessado ao Ministro da
Justiça, no prazo de quinze dias após o seu conhe
cimento.

Da Estrutura Organizacional

Art. 70. São órgãos do Conselho Nacional dos Di-
reitos Humanos:

I - o Plenário;

11 - as Comissões;
111 - as Subcomissões;

IV - a Secretaria Executiva.

Art. 82 O Plenário reunir-se-á:

I - ordinariamente, por convocação do Presi
dente, no mínimo seis vezes por ano;

11 - extraordinariamente, por iniciativa do Presi
dente ou de cinco membros titulares.

§ 1li O Plenário poderá reunir-se trimestralmen
te, com um mínimo de cinco tratar de assuntos que
não exijam deliberação mediante votação.

§ 22 As reuniões ordinárias ou extraordinárias
só poderão ser realizadas com a presença mínima de
dois terços do número de Conselheiros.

§ 32 As resoluções do Conselho serão tomadas
com o consenso da maioria absoluta dos Conselhei
ros.

Art. 92 as comissões e as subcomissões serão
constituídas pelo Plenário e poderão ser compostas
por membros do Conselho, por técnicos e profissiona
is especializados e por pessoas residentes na área in
vestigada, nas condições estipuladas pelo Regimen
to Interno.

Parágrafo único. as comissões e subcomissões,
durante o seu período de vigência, terão as prerroga
tivas estabelecidas no art. 52.

Art. 10. Os serviços de apoio técnico e adminis
trativo do Conselho Nacional dos Direitos Humanos
competem a sua Secretaria Executiva.

§ 1li Ao Secretário Executivo incumbe organizar
e manter as atividades administrativas do Conselho,
secretariar as suas reuniões e providenciar o cumpri
mento das decisões.

§ 2º A designação do Secretário Executivo e o dis
ciplinamento das atividades da Secretaria Executiva de
correrão de ato normativo do Presidente do Conselho,
segundo dispuser o Regimento Interno.
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Art. 11. O Departamento de Polícia Federal do
Ministério da Justiça designará e Delegados e
Agentes de Policia Federal para o atendimento das
requisições do Nacional dos Direitos Humanos ob
jetivando o necessário apoio às suas ações e dili
gências.

Art. 12. O' Presidente do Conselho Nacional
dos Direitos Humanos poderá requisitar servidores
públicos federais para ter exercício na Secretaria
Executiva do Conselho Nacional dos Direitos Huma
nos, ou para, por tempo determinado, prestar servi
ços junto a comissões ou subcomissões constituí
das pelo Plenário.

Art. 13. O 'exercício da função de membro do
Conselho Naciónal 'dos Direitos Humanos não será
remunerado a qualquer título constituindo serviço
público relevante.

Art. 14. As despesas decorrentes do funciona
mento do Conselho Nacional dos Direitos Humanos
correrão à conta de 'dotação consignada no Orça
mento da União.

Art. 15. O Poder Executivo expedirá decreto
com as normas' complementares necessárias ao
cumprimento desta lei.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação;

Art. 17. Ficam revogadas a Lei nll 4.319, de 16
de março de 1964" que cria o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, e a Lei nll 5.763 de
15 de novembro de 1971 , que a altera.

Sala da Sessão, 11 de abril de 1999. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

VOTO DO DEPUTADO WALDIR PIRES

O Projeto de Lei nll 4.715, de 1994, do Poder
Executivo, transforma o Conselho de Defesa dos Di
reitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos
Direitos Humanos, reformulando sua composição e
atribuições.

Examinando o referido projeto, verifica-se que
o substitutivo do eminente relator sanou algumas fa
lhas técnicas da versão original do projeto. Entretan
to, um pequeno equívoco na redação do art. 4º, XIV,
c, do substitutivo permaneceu. O dispositivo em
questão tem a seguinte redação:

"Art. 4º O Conselho Nacional dos Direito Hu
manos é o órgão incumbido de elaborar; coordenar
e fiscalizar a política nacional de direitos humanos, e
do efetivo respeito desses direitos por pane dos po-

deres públicos, dos serviços de relevância e dos
particulares, competindo-lhe:

(...)
XIV - representar:

(...)
c) ao Ministério da Justiça, para fins de inter

venção federal, nas situações previstas no art. 34,
VII, b, da Constituição Federal;"

Há que se substituir a referência ao Ministé
rio da Justiça, pela referência ao "Procura
dor-Gerai da República" já que a este cabe, nos
termos do art. 36, 111 da Constituição Federal o
ajuizamento de ação direta interventiva perante o
Supremo Tribunal Federal nas hipóteses elenca
das no art. 34, inc. VII da Constituição Federal.
Verbis: ---

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem
no Distrito Federal, exceto para:

(...)
VII - assegurar a observância dos seguintes

princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e
regime democrático:

b) direito da pessoa humana;

c) autonomia municipal:

d) prestação de contas da administração públi
ca direta e indireta:

e) aplicação do mínimo exigido da receita re
sultante de impostos estaduais, compreendida a
proveniente de transferência, na manutenção e de
senvolvimento do ensino."

"Art. 36. A decretação da intervenção depen
derá:

(...)
111 - de provimento, pelo Supremo Tribunal Fe

deral, de representação do Procurador-Geral da Re
pública, na hipótese do art. 34, VII;"

Ao submetermos à apreciação dos membros
desta Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação nosso voto, esclarecemos que somos pela
aprovação do substitutivo do relator, Deputado Ju
tahy Júnior, ao Projeto de Lei nll 4.715, de 1994,
desde que conste em seu texto a alteração que es
tamos propondo.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Depu
tado Waldir Pires.
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PROJETO DE LEI
N~ 3.844-D, DE 1997

Abril de 2000

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI 3.844-B. DE 1997, que
"dispõe sobre educação em direitos humanos e instituí a Política Nacional de Educação em
Direitos Humanos"; tendo pareceres: da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação (relator: DEP. PEDRO WILSON); e da Çomissãp de Constituição e Justiça e de
Redação. pela inconstitucionalidade (relator: DEP. LEO ALCANTARA)

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (Art. 54))

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11- Na Comissão de Educação. Cultura e Desporto:
- parecer do relator
- parecer da Comissão

111- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer do relator
- parecer reformulado
- parecer da Comissão
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o CONGRESSO NACIONAL dec:eta:

CAPÍroI.O I

Da Educação em D~r.~os Humanos

Quarta-feira 12 15451

Art. 10 Entende-se por educação em dire~~os humanos

os p~oc.saos por meio de. quais a e.co~a possa proporcionar um

conjunto de práticas planejadas para os alunos adotarem, de

fo~ critica. construtiva, date:minadcs conteúdos soctais e

culturais essenciais ao respeito à dignidade da pessoa humana

• ao cies.nvolvimento cia cj.daciani.a, quai.s s.;_:

I • a determinação de conceitos, materiais e métodos

sobre temas prior:!.tários de direitos I humanos apl~cáveis à

educação~

II a fomaçâo sensibilidade para a

conscientização e compreensão ma~s amp~aa posaiveis da.

Universal de Direitos do Homem,

normas, conceitos e valores consaqracios na Oeclaração

na Declaração 1ImeZ'icana do.

Direitos e Oeveres do Home= e na-constituição Federal:

111 a promoção de processos, conhecimentos e

atitudes de cooperação no reconhecimento e transfo:cmação da

situação atual.

Art. 2° Cabe às instituições de ensino pZ'omover a

educação em D~re~tQs Humanos de maneira integrada aoS

proqramas educaci.onais que executam, de forma que:

I a temática doa Direi.tos Humanos integre as

disc:l.plinas da. educação formal do ensino fundamenta~ e méc::U.o

por maio da. atividades realizadas como Temas Transversais;

II - a sociedaci8, il União NacionaJ. dos Diriqent••

~cipais de Educação - UNDIME , por suas seccionais, a.

Organizações Não Governamentai.s, b.m COlllC as Com1SSÕ.. de

Direitos Humanos da. Seccionais da OAB do Brasil, e a ONESCO,
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~ticipBm na qarantia da ampliação da. pcs.~ilidade.

poliUca. e da c:ü.~u.ào da cultura c1eIloc:itica:

III - os _10s ele cc=un1cac;:ão c:s. ma... colabor_ _

maDa:L:a aUva e permanente na divulqaqào de ~orm.ç6..

lIClucativas .. direito. hUll&no•.

~. 3° Cc.o p&J:'Ce do proce••o edueat1vo mai.. aapl0,

'todc. tia direi.'to à. eclueaç:l.o em cü.::e:L '1:0. hmaano. , da"....

iD1:arI:a:r: o trabalho .scolar:·

t .. c:on.uJ.1:a à Constitui;io Federal =-o
instr'a:leDto fUDd-'Itmt&1 cio cidaclio:

tI - a conaulta àa Ccm.stituiç6ea Zat:aduaia, t.ia

~cu doa i6m:LC:.pio., nealaraçlo Univeraal elo. n~i1:oa
HWIUlnoa e Declaração Americana elos Diz-eitos ,- e Dever.. do

Rosua, btD come J:nst::rumentos sobre dire~t:o. hUllULDOS, gen.:ioo.

e espec~ficos, da ONU • da OEA.

Parág:afo único. A data de 10 de de.emb:o c!1a

MUndial doa Di:eitos Humanos, deve se: comeao:ada na. escol.. ,

reunindo os fatos especificas locais, :eqionais, naci.onais e

mundiais para r.afirmar o compz-~sso constante da oba.rv~cia

do. D1:e1tos Hwu.no. por todo. e em tocia pa:r:te e a t:ocIo

mc:lIUnt.o.

A:r:t. 4" São objetivos funciamen1:&is da ec1uca~o _

d.ir.it~os h"oDULnOS ~

I - o r.conhec~nto da diqnidade da pesaoa hum.na,

como sujaito cie di.reito, ele dever.. e de r ••ponaabilidacla;

II - a f 0:=&9&0 para a cidadania;

III - a ed1ficaçio da paz na mante doa h~a~

ri - a fOJ:JlUL9Ào de uma compr_nsão inteqrada, p.J:a

in.exção cultural dos diverso. temas prioritários dos dix.~bD.

humanos ao quotiàiano;

V - o ••t.abelecimanto de nova. base. de conv~viiDCi.a

local, regional, nacional e mund.i.al;

VI - o ••timulo ao entendimento do re~ito mútuo •
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VII - a superação do preconceito e da c:ü.scr:i.miD&9ÃO

socioeconêmica étnica e cultural;

VIXI - a promoção de uma cul'tara da paz e de ju.üç:a

em '~1:lqa~' da cult.ura da qaer%.'a, da violincia e da a.~ci&

clcainantes.

Ar't:. 5 o São p:incipios básicos ela ec1ucação _

direi>f=Os hwzzanos:

I - o direito a tu dire:i.t.o e dever de CUIDP%.'ir o

I~ o conheciJunto pr.imorcU.a.l dos seguiD1:e.

d.irettó. •.. exclu.ão cW ou't:ros:

a) direi1:o. à lJJ:Mtzoc:lade (cada fozma c:le 1~Z'Clacle 1m

áireito)- "- os dire:i.t.os individuais (c:i.vis e poli't:icos, a

liberdaâe- de consciência e de reliqijo);~

b) ctirei1:os de iqualc:lac!e os direitos sociais,

econõ~icos e cul't:ura:i.s:

c) direitos da solidariedade (individua:i.s e

coletivos-de interessti de tecla a humanidade);

d) ctire1to â paz;

e) cl:i.re'ito ao desenvolvimento e à autodete2:minação

cios povos;

f) direito ao meio ambiente a equilibrada

convivência
,

da humanidade;utilização do patr~ónio comum

solidária entre os povos:

III a concepção da

interdependência de todos os direitos;

indivisibilidade •
!V - o enfoque humanizado e damocrático:

V ~ o r.conhecimento da pluralidade e diversidacie

culturàl existentes:

VI - a participação d. 1:oàos;

VII - O aprimoramento e a consolidação dos d.:i.rei't:os

e liberdades fundamentais da pessoa humana;

VIII' - a vinculac;:ão ent%.'8 a eàucação, o t:z:abalho e

as práticas sociais:
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ecluc:ativo.
a per.=anente ava~iação cri~ica 'do proc.sso

CAPÍTULO II

Da POlitica Nacional de E4ucação em Direitos Humanos

Seção I

Dispo.iç6e. Gerai.

A:t.. 6° Fica insüt.uida a Polit:ioa Nacional de

EcIIJcação _ Direi1:0. Buaanos.

Art. 7 0 A Politica Nacional de Educação em Direitos

Humanos engloba o conjunto de iniciativas que tem como

finalidade o respeit:o à diqnidaàe da pessoa humana & à

fOr.=&çào da cidadania.

àvinculadas

Art. 8 o A Po~itica Nacional de Educação .. Direitos

Humano. para o Ensino Fundamental e M4dio engloba, .. sua

••fera de ação, inst1t:uições educacionais públicas e privadas

dos Sistemas d. Ensino da União, Estados, Distrito Federal e

Municipios e o:qaniz&çõe. qove:rnamantais e não gove:n-=enta.i.s

cem atuação .. educação .. direi.t:os humanos.

Parágrafo único. Nas ativici&cias

Politica Nacional da Educação .. Oi:eitos Humanos s.:ão

re-,peitadcs os objetivos e principios fixados por ••ta Lei.

Art. 9 0 Devem constar dos curriculos dos cursos de

fOr.=&çã.o de professores do ensino fundamental e médio, e ..

todas .s disciplinas onde couberUl, os temas relativos aos

Direitos Fundamentais da. Pessoa Humana.

Seção II

Da Capacitação de Profe.sores

Art:. 10. Os profe.sore. dev.. receber fo:mação
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comp~ementar

atendla:_

principios

Humano•.

em suas ár.as de a tuaç:ào , com o

~adamant. ao cumprimento dos

da Politica Nacional de Educação

propósito de

objetivo. e

em Direitos

Sec;ão lII

00. Estudes e P••qais.s

~t. 11. Aa atividad8a ele .atuclo e p••quisa terão

como finaliclacle:

I a elabo%'&9ão de instrumentos e ..todo~oCJias

vi.sanele à incorporação da tllllLá~iC& eles cü.:.itos humanos de

fcn:ma inblftlisciplinaJ: no ensino fundulent&l •. médio ;

II o aperfeiçoamento e a utilização de

inst~ntos e metodol.oq1as visando 1 a participação das

populações interessadas na formul.ação e execução da pesquisas

relacionadas à temática dos direitos humanos;

IIl a busca de alternativas curriculares e

metodoloqias de capacitação e= educação em direitos humanos;

rv - a difusão de conhec~ento e info:mações sobre a

qu••tio dos direitos humanos.

CAPÍTULO III

Da Execução da Política Nacional de Educação

&m Direitos Humanos

Art. 12. A execução da Politica Nacional de Educação

em Direitos Humanos deve ser efetivada de forma conjunta pelo

Sistema Nacional de Educação e Secretaria Nacional de Direitos

Humanos que deverão:

I definir as diretrizes para ~lementação ..

âmbito nacional;

ecoordenaçãoII p:omover a articulação,

supervisão de planos e proqramas na área.

Art. 13. Os Estados e Municipios, na esfera de sua
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COIDptItênc1a e na. área. da sua ju::Ladição , dafj"n1:ão

di.ret::i.z•• , no=a. e c:.r:i.té:ios pua a educação em dire:i.to.

hmunoa, de co=oz:m.idad8 cc:aa 08 =j.t:Lvoa e p::i.ncipio. da

Politica Nacional de EduC&ç&o ea Di:e:i.toa Buaano••

CAPÍ'1'OLO IV

Diapoai9Õ8* Fina:i.s

pn.&o da

--='0D&1
Humanos

Azt. U. O Pode: Exac:ut:Lvc :equlaaant:aJ:á ••t:a Le! no

Z1oveDta. c:U.a. da .•'Da publicação, O1IY:i.doa o CoJl.~lbo

da 'Idac&Cjtãc,. &l. Sec=e'taZ::i.a lIIaaí.onaJ. doa· ULz:ei1:oa

e a União Nacional dos oi:iqentes MUnicipais da·

Educação - UHDIME.

A:t. 15. Eata La:i. anua em v:i.qo: na clata de sua

publicação.

ciKARA DOS DEPtrrADOS, 15 ela dezembro de 1998.

54 .RI I

Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei da Câmara n° 3, de 1999 (PL nO 3.844, de
1997, na Casa de origem), que "dispõe sobre
educação em direitos humanos e iDstimi a
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política nacional de educação em direitos
humanos para o ensino fundamental e médio".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre educação em direitos humanos e
institui a Política Nacional de Educação em
Direitos Humanos.

oCongresso Nadonal decreta:

CAPÍTULO I

DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Quarta-feira 12 15457

Art. 10 Entende.se por educação em direitos humanos os processos por meio dos
quais o individuo e a coletividade adquirem e constroem valores. conhecimentos,
competencias e atitudes de respeito aos direitos da pessoa e de consolidação da cidadania.

Art. 2° A educação em direitos humanos é wn componente essencial e
permanente da educação. devendo estar presente. em caráter fonual e não formal, em todos
os níveis e modalidades do processo educativo.

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto ~o caput. compete:
I • ao Poder Público. nos termos do art. 205 dà Constituiçâo Federal, definir

políticas públicas a respeito da educação em direitos humanos. assegurar sua implementaÇão
em todos os níveis de ensino e estimular a sociedade na defesa dos direitos humanos no
Pais;

II - às instituições educativas. promover a educação em direitos humanos de
fonna integrada aos programas educacionais vigentes:

III • aos ôrgãos integrantes da Secretaria Nacional de Direitos Humanos,
fomular. nonnatizar e coordenar a política -de defesa dos direitos humanos e prestar
assistência técnica aos órgãos e entidades que executam esta política~

IV • às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, adotar
ações destinadas à promoção de sentimentos de solidariedade, de justiça e de apreço à
tolerància. essenciais ao exercício da cidadania no ambiente de ttabalho~

V • aos meios de comwúcaçào de massa., participar permanentemente na
disseminação de infonnações e práticas educativas relativas aos direitos humanos;

. VI· àsociedade, zelar pela defesa dos direitos humanos, como tarefa concernente
a todos.

Art. 3· São princípios básicos da educação em direitos humanos:
I • a defesa dos ideais de liberdade e de igualdade;
11 • o reconhecimento da dignidade da pessoa, como sujeito de direitos e deveres;
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pessoa;

sociais;

III - O respeito à pluralidade e à diversidade cultural e:dstentes;
IV - o aprimoramento e a consolidação dos direitos e liberdades fundamentais da

v . a observâncía dos princípios éticos na educação. no trabalho e nas práticas

VI - o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, na perspectiva da
Ü1terdiscipl~~.

Art. 411 São objetivos fundamentais da educação em direitos humanos:
I • formação para a cidadania;
II • a defesa da paz e da autodeterminação dos povos;
III • a promoção dos sentimentos de solidariedade, de justiça e de tolerância;

IV - a superação dos preconceitos de cor. gênero. sexo. idade. origem. posiçlfO-..
social. etnia e de qualquer outra natureza~

V - o desenvolvimento do espírito critico:
VI • a compreensão integrada dos direitos humanos que envolva aspectos legais.

políticos. sociais. econômicos. cientificos. culturais e éticos:
VII - o incentivo à participação de todos:
VIII - o respeito à privacidade individual e familiar.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 5° É instltuída a Política Nacional de Educação em Direitos Humanos.
Art. 6° A Política Nacional de Educação em Direitos Humanos engloba. em sua

esfera de ação, os órgãos íntegrantes da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, as
instituíções educacionais públicas e privadas da União, dos Estados. do Distrito Federal e
dos Municípios. em todos os IÚveis de ensino. bem como as organizações governamentais e
não-govemamentais que atuem na área de educação em direitos humanos.

Art. 7° No âmbito da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos, as
atividades seria desenvolvidas na educação fonnal e não fonnal. por meio das seguintes
linhas de atuação:

I - capacitação de recursos humanos~

lI· desenvolvimento de estudos e pesquisas;
In -produção e divulgação de material educativo;
IV • acompanhamento e avaliação das ações implementadas.
§ lONas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação em Direitos

Humanos serão respeitados os princípios e objetivos fixados nesta Lei.
§ 20 Acapacitação de recursos humanos voltar-se-á para:
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I - a ênfase no respeito aos direitos hwnanos na formação. especialização e
atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;

11 - a incorporação do tema direitos humanos na formação. especialização e
amalização dos profissionais de todas as áreas; .

m. o destaque ao estudo dos direitos humanos nos cursos de todas as categorias
de policiais. mediante o apoio de organizações de defesa dos direitos humanos. .

§ 3° As ações de estudos e pesquisa voltar-se-ão para;
I - a elaboração de insuumentos e metodologias visando à incorporàção da

temática dos direitos humanos nos currículos escolares;
11 - a busca de alternativas curriculares e de metodologias de capacitação na

educação em direitos humanos;
III - a difusão de conhecimentos e infonnações sobre a questão dos direitos

humanos.

§ 4° A produção e divulgação de material educativo contará com uma rede de
banco de dados e imagens para apoio às ações enumerad~ nos incisos anteriores.

Seção 11

Da Educação em Direitos Humanos no Ensino Formal

Art. 8° A educação em direitos humanos no ensino fonnal será desenvolvida nos
cunículos das instituições escolares públicas,e privadas. compreendendo:

I - educação básica:
a) educação infantil:
b) ensino fundamental:
c) ensmo médio:
II - educação superior:
III - educação especial~

IV - educação profissional:
V - educação de jovens e adultos.
Art. 9° As instituições de ensino promoverão a educação em direitos humanos de

forma integrada. continua e pennanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.
§ 10 A temática dos direitos hwnanos deve ser trabalhada por meio da

transversalidade. observada as diretrizes desta Lei.
§ 2° Nos cursos de graduação. pós-graduação e extensào e nas áreas voltadas ao

aspecto metodológico da educação em direitos humanos é facultada a criação de disciplina
específica.

§ 3° As instituições de educação básica deverão:
I • integrar ao trabalho escolar consultas à Constituição Federal. às respectivas

Constituições Estaduais. às respectivas Leis Orgânicas Municipais e do Distrito Federal, à
Declaração Universal dos Direitos Humanos, à Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem. bem como a documentos sobre direitos humanos emitidos por
organismos que atuam na área;

II • comemorar a data de 10 de dezembro. Dia Mundial dos Direitos Humanos,
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reunindo fatos locais. regionais. nacionais e mundiais para reafmnar o compromiSso da
observância dos direitos humanos;

UI • procurar, na medida do possível. o apoio de pessoas e instituições dedicadas
à defesa dos direitos humanos no desenvolvimento de suas ações pedagógicas.

Art. 10. O estudo de temas relativos aos direitos humanos deve ser incluido nos
cursos de fonnação de professores de todos os níveis e modalidades de ensino.

Art. 11. Os sistemas de ensino proporcionarão aperfeiçoamento profissional
sobre direitos humanos aos professores em atividade.

Seçio [lI

OI Direitos HamaDol na Edocaç.1o Nio Formal

Art. 12. Na educação não formal serão desenvolvidas ações e práticas educativas

voltadas à sensibilização da coletividade e à sua organização e participação na defesa dos
direitos humanos.

Parágrafo único. O Poder Público. nos níveIs federal. estadual e municipal,
incentivará:

I - a difusão de programas e campanhas educativas sobre direitos humanos pelos
meios de comunicação de massa~

11 • a parceria entre instituições de ensmo. empresas e organizações de defesa dos
direItos humanos na realização de programas. campanhas. pesquisas e estudos sobre a
matéria:

III - a sensibilização da sociedade para a importãncia da defesa dos direitos
humanos.

CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACÃO EM DIREITOS
HUMANOS

Art. 13. A execução da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos
deve ser efetivada de foona conjunta pelos órgãos federais das áreas de educação e de
direitos humanos. a quem competirá:

I • definir as diretrizes para sua implementaçào no território nacional;
II - promover a articulação. coordenação e supervisão de planos e programas na

área.
Parágrafo único. Os Estados. o Distrito Federal e os Municípios~ nas esferas de

sua competência e nas áreas de sua jurisdição. poderão definir diretrizes complementares
para a educação em direitos humanos, de conformidade com o disposto nesta Lei e na
Política Nacional de Educação em Direitos Humanos.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias,



Abril ele 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 15461

após consulta. a instituições governamentais e não-govemamentais que atuam DOS setom
pertinentes.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Seaado Federal, em ;3.0 de agosto de 1999

s~1!;;li If~.' ~-I

LEGISLAÇÃO crrADA ..<\NEXADA PEI-O\
(OORDE~AÇÂO DE ESn"DOS LEGISLATIVOS - CeDI

~

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

........... ~ - o o" o 'O ..

TÍTULO VIU
Da Ordem Social

................................................. o .

CAPÍTULO III
Da Educação. da Cultura e do Desporto

SEÇÃO 1
Da Educação

An. :05. A educação. direito de todos e dever do Estado e da fanúlia, será
promovida e incentIvada com a colaboração da sociedade. visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa. seu preparo para o exercicio da cidadania e sua
qualificação para o'trabalho.
............... •••••• •••••• •••••• ••••••• lO lO". 'O .

•••••••••••••• •••• ••• ••••• ••• ••••• lO lO .
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Oficio n" '777 (Sf) Brasília. em J Ode agosto de 1999.

Senhor Primeiro-Secretário.
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aHrovou.

em revisão. nos tennos do substitutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara na 3, de 1999
(PL n'" 3.844. de 1997, na Casa de origem), que "dispõe sobre educação em direitos
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humanos e institui a Política Nacional de Educação em Direitos Humanos", que ora

encaminho, para apreciação dessa Casa.
Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto originário.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Depuwios

COMISSAO DE EDUCACÃO. CULTURA E DESPORTO

I - RELATÓRIO

o projeto de lei em análise. do Senado Federal.
originou-se. inicialmente. de uma proposição legislativa apresentada
pelo Deputado José Aníbal (PL nO 3.844/97). dispondo sobre a
educação em direitos humanos e instituindo uma política nacional de
educação em direitos humanos para o ensino fundamental e médio.

O projeto foi apresentado em 1997. tendo sido
despachado para as Comissões de Educação. Cultura e Desporto
(CECO) e de Constituição, Justiça e de Redação (CCJR). Por força
da aprovação do regime de urgência, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno. a matéria foi levada a Plenário, onde recebeu
pareceres das duas Comissões mencionadas. A aprovação do projeto
se deu no dia 10 de dezembro de 1998. tendo sido remetido ao
Senado Federal.
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Naquela Casa Revisora. a matéria passou a
constar da pauta de COI!vC?cação da Sétima Sessão legislativa
Extraordinária e foi distribuído para a Comissão de Educação. Nessa
Comissão, recebeu parecer favorável nos termos do substitutivo
apresentado peta Senadora Emília Fernandes.

Devolvido a esta Casa Legislativa, em 31 de
agosto de 1999, o substitutivo foi distribuído às Comissões de
Educação. Cultura e Desporto e de Constituição, Justiça e de
Redação. conforme determina o art. 54 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, agora, por designação do Presidente
da CECD a elaboração do respectivo parecer ao Substitutivo do
Senado Federal ao PL n° 3.844-C. de 1997.

11 • VOTO DO RELATOR

Norberto Bobbio. jurista e cientista político de
renome internacional. em sua obra magistral "A Era dos Direitosl

', já
afirmara que Usem direitos do homem reconhecidos e protegidos,
não há democracia; sem democracia não existem as condições
mínimas para a solução pacífica dos conflitos. 11

A presente proposição legislativa vem ao encontro
desse preceito. ao instituir uma política nacional em direitos humanos,
que compreende tanto o sistema formal de ensino como o não-formal,
em todos os níveis e modalidades do processo educativo.

Desde a famosa Declaração Universal dos Direitos
Humanos. proclamados peta ONU em 1948, já se preconizava a
necessidade de uma educação que promovesse o conhecimento dos
direitos fundamentais da pessoa humana: liA instrução será
orientada no sentido do pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos
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direitos do homem e pelas liberdades fundamentais." (art. 26.
inciso 11)

O substitutivo apresentado pela Senadora Emília
Fernandes tem aspectos importantes. que merecem ser destacados.
Em primeiro lugar. há uma ampliação da política nacional de
educação em direitos humanos. Entendemos que a promoção dos
direitos humanos constitui tarefa que se impõe a todos: Poder
Público. instituições governamentais e não-govemamentais.
movimentos sociais. meios de comunicação de massa: entre outras
instâncias da sociedade civil.

Neste sentido, o substitutivo trata da educação em
direitos humanos no contexto do sistema de ensino formal,
compreendendo desde a educação básica até a educação superior.
passando por outras modalidades de ensino. a exemplo da educação
de jovens e adultos, da educação ·especial e da educação
profissional.

Na educação não-formal serão desenvolvidas
ações e práticas educativas que promovam a sensibilização da
comunidade e sua necessária organização na defesa e promoção dos
direitos humanos.

Um outro aspecto importante a salientar é o que se
refere à formação de professores. devendo os mesmos serem
treinados para trabalhar com essa nova temática na sala de aula.

Em consonância com os novos Parâmetros
Curriculares Nacíonais (PCN) para o ensino fundamental e médio. a
temática dos direitos humanos deve ser trabalhada por meio de
temas transversais, não havendo. pois, necessidade de criação de
uma disciplina específica no currículo escolar que contemple o seu
estudo. Apenas nos cursos de graduação. pós-graduação e extensão.
bem como nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação
em direitos humanos é facultada a criação de disciplina específica.

Do ponto de vista legal. a proposição legislativa
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encontra respaldo constitucional e está de acordo com a legislação
educacional vigente. consubstanciada na atual Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nO 9.394/96), bem como nas
Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental e Médio,
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Seu mérito educacional é bastante relevante,
sobretudo em se tratando da realidade sócio-econômica do País:

IINo Brasil, em especial, a
inclusão da temática dos Direitos Humanos e da
Cidadania na escola toma-se, cada vez mais,
oportuna e relevante, tendo em vista nossa
formação históricc;social, com mais de três
séculos de escravidão, que moldou uma
sociedade de profundas e gritantes
desigualdades, marcada pela exclusão social e
violação constante dos direitos da pessoa
humana.

A história política brasileira é
pautada por longos périodos de autoritarismo,
permeados por curtos interstícios de vida
democrática. Esse legado histórico tem
contribuído para a formação de uma cultura
política que despreza a promoção dos Direitos
Humanos e da Cidadania. O Estado
Democrático de Direito - tão apregoado no
ordenamento constitucional brasileiro - só será
uma realidade concreta no momento em que os
Direitos Humanos e a Cidadania forem
promovidos, respeitados e exercidos por todos
os brasileiros/I (FERNAND'ES. J. Ricardo Oriá. "A
Educação em Direitos Humanos: a construção de uma
escola cidadã". Cadernos A5LEGrS. Brasília. v, 2. n. 4,
jan.labr. 1998, pp. 42/43)

Face ao exposto. manifestamo-nos pela aprovação
do Substitutivo do Senado Federal ao PL nO 3.844-8, d~ 1997,
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solicitando do Poder Executivo a· urgência na
regulamentação da matéria.

utado PEDRO WILSON

Relator

111- PARECER DA COMISSÃO

o e

A Comissão de Educação. Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje. opinou, unanimemente, pela aprovaçlo do
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nO 3.844-8/97. nos termos do
parecer do Relator, Deputado Pedro Wilson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Marisa
Serrano, Vice-Presidenta no exercício da Presidência; Celcita Pinheiro e Nice
Lobão, Vice-Presidentas; Ademir Lucas, Átila Lira, Eduardo Seabra, Evandro
Milhomen, Fernando Marrani, Flávio Ams, Gastão Vieira, João Matos, Jonivat
Lucas Júnior, José Melo, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira,
Osvaldo Biolchi, Pedro Wilson.e Zezé Perrella.

Sata da ComissAo, em 16 de novembro de 1999

f\i~O'.-
Deputada Mariaa Serrano

Vlce-Presidenta
no exerciclo da Presidência
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'COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDAÇÃO

I· REtiAtJiÓRlO

o presente projeto de lei. de autoria do Deputado José
Aníbal. "dispõe sobre educação em direitos humanos e institui a política nacional

de educação em direitos humanas para o ensino fundamental e médio".

o projeto foi aprovado. em regime de urgência. na

Câmara dos Deputados. recebendo. em PlenáriO. pareceres em nome da

Comissão de Educação. Cultura e Desporto e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Aprovado. em revisão, pela Senado Federal, nos termos

do supstitutivo que lhe foi ali oferecido. o projeto retoma à Casa de origem. na
forma·do,art. 65 da Constituição Federal.

É o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

Nos termos do art. 32, inciso 111, alínea a, do Regimento
Interno. compete a esta Comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade,

jl.lridicidacie e técnica legislativa do Substitutivo do Senado Federal ao PL nO
3.844-C; de 1997.

No estrito campo de análise desses aspectos. verificamos

que estão obedecidos os preceitos pertinentes à iniciativa e à competência

concorrente da União para estabelecer normas gerais sobre o educação. cultura.

ensino e desporto. na conformidade dos arts. 24. inciso IX. parágrafo 1°, e 61,
caput. da Constituição Fede'rel.

Todavia. uma questão merece registro.
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Há. no substitutivo em tela disposição expressa atribuindo

competência à Secretaria Nacional de Direitos Humanos para "formular.

normatizar e coordenar a política de defesa dos direitos humanos e prestar

assistência técnica aos órgãos e entidades que executam esta política" (art. 2°,

par. único. inc. 111). Há também outra determinando que o Poder Executivo

proceda à regulamentação da lei no prazo de noventa dias, após consulta a

instituições governamentais e não·governamentaís (art. 14). São disposições que.

por invadirem esfera da competência exclusiva do Presidente da República,

podem tisnar de inconstitucionalidade os textos propostos. pela violação dos arts.

61. § 1°, inciso 11. alínea e e 84. inciso IV. da Constituição federal.

Tantas vezes e tantas vezes já se pronunciou esta

Comissão no sentido da impropriedade de atribuir~se competência a órgãos do

Poder Executivo e de deferir-lhe autorização para baixar regulamento, quando a

lei é de iniciativa de panamentar, que a matéria já está até sumulada: "Projeto de

lei, de autoria de Deputado ou Senador. que aut~riza o Poder Executivo a tomar

determinada providência, que é de sua .competência exclusiva. é inconstitucional"

( Súmula da Jurisprudência n° 1).

Note-se, porém. que os mesmos senões constavam do

projeto em sua versão original (arts. 12 e 14), já aprovado pelo Plenário desta

Casa Legislativa. É, pois. matéria vencida. Assim, de nada adiantaria a

apresentação de emenda supressiva ao substitutivo nesta fase, para corrigir o

vício apontado, porque, ainda que essas emendas fossem aprovadas, estar-se-ia

restabelecendo a redação aprovada na Câmara dos Deputados que, como

dissemos. contém o mesmo vício, e que não pode ser corrigido nesta Comissão.

Quanto à técnica legislativa, não há dúvida que o

substitutivo aprimora a redação do projeto de lei. tornando-o mais claro. conCIso e
preciso.
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Isto posto. somos pela constitucionalidade, juridicidade e

boa técnica legislativa dos Projeto de Lei nO 3.844-C, de 1997, com as restrições

aqui a~p'ontadas, que submetemos à consideração deste dquto colegiado.

Sala da Comissão. em~(!de ~ ( de 1999.

eputad éo Alcântara
Relator

PARECER REFORMULADO

I - RELATÓRIO

o presente projeto de lei, de autoria do Deputado José

Aníbal, dispõe sobre educação em direitos humanos e institui a política nacional

de educação em direitos humanos para o ensino fundamental e médio".

o projeto foi aprovado, em regime de urgência, na

Câmara dos Deputados, recebendo, em Plenário, pareceres em nome da

Comiss~o de EducaçãoI Cultura e Desporto e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Aprovado, em revisão, pelo Senado Federal, nos tennos
do substitutivo que lhe foi ali oferecido, o projeto retorna à Casa de origem, na
forma do art. 65 da Constituição Federal.

É o relatório.
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fi - VOTO no RELATOR

Nos termos do art. 32, inciso li, alínea a do Regimento Interno,
compete a esta Comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo do Senado Federal ao PL nO
3.844-C, de 1997.

Há, no substitutivo em tela disposição expressa atribuindo
competência à Secretaria Nacional de Direitos Humanos para "formular,
normatizar e coordenar a política de defesa dos direitos humanos e prestar
assistência técnica aos órgãos e entidades que executam esta política 4' (art. 2°,
par. Único, inc. Ill). Há também outra determ.ipando que o Poder Executivo
proceda à regulamentação da lei no prazo de noventa dias, após cónSulta a
instituições governamentais e não-governamentais (art. 14). São disposições
que, por invadirem esfera da competência exclusiva do Presidente da
República, incorrem em inconstitucionalidade os textos propostos, pela
violação dos arts. 61, §1°, inciso lI, alínea e e 84, inciso IV da Constituição
Federal.

Isto posto, somos pela inconstitucionalidade do Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei n° 3.844-C de 1997.

Sala da Comissão, em 04 de abril de 2000

L O ALCÂNTARA
Relator
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,' em

reunião· ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela

inconstitucionalidade do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei na

3.844-B/97, nos tennos do parecer refonnulado do Relator, Deputado Léo

Alcântara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão e Iédio

Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando

Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente AtTuda,

Zenaldo. Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Geovan Freitas~ Osmar

Serraglio, Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime

Mart~s, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José Genoíno, Marcelo

Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Ibrahim Abi-Ackel, Fernando Coruja,

José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio Delgado, Nelo

Rodolfo, José Ronaldo, Paes andim, Professor Luizinho e DjaIma Paes.

Salada C

-~{, ~\... cA..J

Deputado RONALDO CEZ
\ Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 327-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Mensagem nO 1.666/98

Aprova o ato que outorga permissão à MR Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Vitória do Mearím, Estado do
Maranhão; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados Waldir
Pires. Antônio Carlos Biscaia, Professor Luizinho, José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo
Magela (relator: DEP. JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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Art. 10 Eaprovado o ato a que se refere a Portaria nO 272, de 4
de dezembro de 1998, que outorga permissão à MR Radiodifusão Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Vitória do Mearim,
Estado do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
PUblicaçã0;1-=

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 1999.

/}~, ~flJf=
D;P~J:LUI{~UHVUNO

Presidente

MENSAGEM Nº 1.666, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 272, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permiss60
à MR Radiodifusao Ltda.,.para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frp~:~~~~a modulada, na localidade de Vitória do Mearim, Estado
..:I.. .:~háo.

(AS COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUrçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Nos termos do anigo 49. inciso XII. combinado com o § 32 do anigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o ato constante da Portaria nl.'
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272, de 4 de dezembro de 1998, que outorga pennissão à MR Radiodifusão Ltda., para explorar,
peJo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. na localidade de Vitória do Mearim,Estado do Maranhão.

Brasília, 29

E. M. N.o 347 198-GM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

de dezembro,de 1998.

EiH 04 . 12.

De confonnidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este
MiDiuFio. deterrninou-se a publicação da Concorrência n.o 008/97-SfO/MC, com visw à implantação
de uma esmçlo de radiodifusão sonora em freqüêneie modulada. na localidade de Vitória do Mearim.
Estado do Maranhio.

A Comisslo Especial de Âmbito Nacional. criada pela Portaria n.o 63, de S de
fcvcrciro de 1997, alterada pela Penaria n.O 795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar a
documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes.
com observãncia da Lei 0.° 8.666. de 21 de junho de 1993. e da legislaçlo específica de radiodifusio.
concluiu que a MR RADIODIFUSÃO LTDA obteve a maior pontuaÇAo do valor ponderado. nos termos
estabelecidos pelo Edital. tomando-se. assim. a vencedora da Concomncia. conforme ato da mesma
Comisslo. que homologuei. havendo por bem outorgar a permiulo. na fenna da Portaria inclusa.

Esclareço que. de acordo com o parigrafo tereeiro do artigo 223 da Constituíçio. o
aIO de outOrp somente produzirá efeitos legais após deliberaç10 do Congresso Nacional, para onde
solicito scj.. encaminhado o referido ato.

Renovo a Vossa Excelênci~meUSlrotestos do mais profundo respeito.

j((~.j(c7
JUAREZ QUADROS DOjNASCIMENTO

Ministro de Estado da!(Comunicações
Interino
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o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. ,Interino. no uso de suas
atribuições. de acordo com o disposto no art. 32 do itegulamento dos S~rvlços de Radiodifusão. aprovado
pelo Decreto n.2 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto n.!! 1.720, de 28 de
novembro de 1996~ e tendq em vista o que consta do Processo Administrativo n.!! 53680.000213/97.
ConcorrênCia n.2 008/97-SfO/MC. resolve:

Art. }2 Fica outorgada permissão à MR RADIODIFUSÃO LIDA, para explorar.
pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiOdifusão sonora em freqüência
modulada. na i~calidade de Vitória do Mea.tjm. Estado do Maranhão.

_Parágrafo único. A' permiSsão ora outorgada reger-:se-á'pelo Código Brasileiro de
Telecomunicaçq~s. leis subseqüentes. regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional. nos termos do ano 223, § 351, da Constituição.

Art. 32 O contrato de adesão decorrente desta pennissão deverá ser assinado dentro
de sessenta dias. a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior. sob pena de
se tomar nulo. de pleno direito. o ato de outorga

Art. 42 Esta Ponaria entra em vigor na data de sua publicação.

·Ilê~
JUAREZ QUADROS 00 N1CIMENTO

A\.'1· . ,:: 1. 813. - SUPATUe. Civil.

Em 29 ,de dezembro de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secrétaria Mensagem do 'Excelentíssimo sé'nhor Presidente da

?ública na q~ submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n2 272.
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de 4 de dezembro de 1998. que outorga permissão à MR Radiodifusão Ltda.. para explorar serviço

de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Vitória do Mearim, Estado do

Maranhão.

Atenciosamente.

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei;'o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA~DF .

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

MENSAGEM N° 1.666, oe 1998

I ~ RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o

§ 1° do art. 223, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da

República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que

outorga permissão à MR RADIODIFUSÃO LTDA, para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

freqüência modulada, na localidade de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
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Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Constituição, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
alínea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

A outorga do Poder Público para a execução de serviço de

radiodifusão é regulada pelo Decreto nO 52.795. de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No processo em

questão, a MR RADIODIFUSÃO LTOA. atendeu aos requisitos da legislação

específica e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos

estabelecidos pelo Edital, tomando·se a vencedora da concorrência para

exploFclção do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na

localidade de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato Normativo ntl

01, de 1999, desta Comissão. Verificada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de

constitucionalidade. especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

Constituição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos

pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decr~to

Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em.;L~ de::u.,....~e 1999.

JW..k,ff1g./} ~
Deputado MEDEIROS . <'/

Relator
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIJ , DE 1999

Abril de 2000

Aprova o ato que outorga permissão à
MR Radiodifusão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de
Vitória do Mearim. Estado do
Maranhão. ,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Portaria na 272, de

4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à MR RADIODIFUSÃO LTDA.

para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Vitória do

Mearim, Estado do Maranhão.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

Sala da Comissão, em .;~ de:::.t:"......jj...:de 1999.

MJ,.JLü Lt1.l~
Deputado MEDEIROS -- } J •

Relator I'"

111 .. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfonnática, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o parecer favorável do
Relatar Deputado Medeiros à Mensagem "o 1.666198. nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino
Presidente, Nárcio Rodrigues. Lamartine Posella e Robério Araújo
Vice-Presidentes; Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira,
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Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pires Franco, Elton Rohnelt, José Melo, Alberto
Goldman. José de Abreu. Júlio Semeghini. Luiz Ribeiro. Pedro Canedo, Salvador
Zimbaldi. Sampaio Dória, Francistônio Pinto, Jorge Pinheiro, Marçai Filho, Marcelo
Barbieri. Nelson Proença, Pedro lrujo, Pinheiro Landim, Luiz Bittencourt, Ricardo
Noronha. Ricardo Barros, Yvonilton Gonçalves. José Janene. Nelson Meurer,
Almeida de Jesus, Babá. Nelson Pellegrino. Padre Roque, Ângela Guadagnin, íris
Simões. SUas Câmara. Albérico Cordeiro. Agnaldo Muniz, Or. Hélio, Eurfpedes
Miranda. Luiza Erundina, Vanessa Grazziotin e Bispo wanderval~

Sala da Comissão, em 20 de·outubro de 1999.

~1!::
Presidente

COMIssAo DE CONSTITL"IÇAO E JVSTIÇA E DE REDAÇÃO

ProjetQ...de Decreto Legislativo n. 327, de 1999

I. RELATÓRIO

Trata-se de projeto de decreto legislativo aprovado na
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática, relativo à
Mensagem n. 1666. de 1998, que submete ao Congresso Nacional, nos tennos
do artigo 49. item XII. da Constituição. aro que outorga concessão à empresa
MR RADIODIFUSÃO LTDA para explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. no Municipio de Vitória do Mearim (MA).

Conforme se confere do relatório e voto apresentado
pelo ilustre Deputado MEDEIROS(PFL-SP), àquela Comissão e acolhido por
seus pares. a concessào se deu após licitação. na qual saiu vencedora a referida
empresa MR RADIODIFUSÃO LTDA., atendendo a documentação apresentada
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todos os requisitos da legislação específica, bem como o Ato Normativo n.
00 1/99. daquela Comissào.

Daí a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo
ora sub examen.

lI. Voto

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, no caso. o exame da constitucionalidade. da juridicidade e da técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo, tendo a sua manifestaçào caráter
tenninativo.

o projeto atende a todos esses reqUIsItos, sendo
observado o preceitO constitucional (an. "{'9. item XII), que estabelece ser
competência privativa do Congresso Nacional apreciar os atos de concessão de
emissoras de rádio e televisão. Por outro lado. foi apresentado por iniciativa de
Comissào técnica competente. a Comissào de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática. observando as formalidades regimentais pertinentes.

De outra parte. o ato de concessào foi precedido de
procedimento licitatório. no qual se sagrou vencedora a empresa identificada
como concessionària no projeto em questão.

Por fim. a proposta está vazada em boa técnica
legislativa.

Diante do exposto. portamo. o voto é pela aprovação do
PDL 327. de 1999.

Sala da Comissão. em Bdsilia. aos ~J.. ·0 ~ .~oO
• J

~_~,J
Deputª~OSE ÂNTO~IO AL:\'lEIDA

\

'- .../ Relator
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,

Antônio Carlos Biscaia, Professor Luizinho, José Genoíno, Marcelo Déda e

Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do

Projeto de Decreto Legislativo n° 327/99, n0r, tennas do parecer do Relator,

Deputado José Antônio Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão e Iédio

Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riel~ Eduardo Paes, Fernando

Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara" Nelson Otoc~ Vicente Arruda,

Zenaldo CoutinhO', Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Geovan Freitas. Osmar

Serraglio. Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime

Martins, Antônio Carlos Biscaia. Geraldo Magela., José Genoíno, Marcelo

Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, lbrahim Abi-Ackel, Fernando Comja,

José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio Delgado, Nelo
I.' l ~ \

Rodolfo, José Ronaldo, Paes Landim, Professor Luizinho e Djalma Paes.

Sala da C miss o, em 1I de.abril de!W20OO0..I \ .
~\~ ~

<->--

ONALDO C COELHO
Presidente

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Fedcral- Brasília - DF
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 328-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Mensagem nO 1.667/98

Aprova o ato que outorga permissão à MR Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Viana, Estado do Maranhão;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados Waldir Pires, AntOnio Cartas
Biscaia, Professor Luizinho, José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo Magela (relator: DEP.
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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Art. 1°É aprovado o ato a· que se refere a Portaria nO 273, de 4
de dezembro de 1998, que outorga pennissão à MR Radiodifusão Ltda., para
explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sanara em freqüência modulada, na localidade de Viana, Estado do
Maranhão.

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

Sala da. Comissão, em 20 de outubro de 1999.

~ >- & (!f----
O:klLUrz;.\AUHYlINO

Presidente

MENSAGEM N2 1.667, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 273, de 4 de dezembro de 1998, que outorqa peDnissAo
à MR Radiodifus!o Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusao sonora ea
freqüência modulada, na localidade de Viana, Estado do Maranh!o.

(AS COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. &-4').)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3!! do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de ExposiçDo de
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Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o ato const:anteda Portaria rJ!I.

273, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à MR. Radiodifusão Ltda., para explomr,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü!Dcia
modulada, na localidade de Viana, Estado do Maranhão.

de dezembro.de 1998.

E.M.N.O 348/98-GM
Em 04 • 12.98

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este
Ministério, detenninou-se a publicação da Concorrência n.0 008J97-SFO/MC, com vistas à implantaçlo
de uma estação de radiodifusão sonora em freqilencia modulada, na localidade de Viana, Estado do
Maranhão.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada,Pela Portaria n.o 63, de S de
fevereiro de 1997, alterada pela Portaria n.0 795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar a
documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes,
com observância da Lei n.O 8.666. de 21 de junho de 1993, e da legislaçio específica de radiodübsIo,
concluiu que a MR RADIODIFUSÃO LIDA obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital, tomando-se, assim, a vencedora da ConcoJTência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permisdo, na forma da Porupa inclusa.

Esclareço que, de acordo com o psrágrafo terceiro do artigo 223 da CoDltituiçlo, o
ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberaçio do Congresso Nacional, para ODeIe
solicito seja encaminhado O referido ato.

Renovo a v......ExcelàIoia-,rdo mais pm1illldo RIpOito.

JUAREZQ~DO~O
Ministro de Estado das ~unicações

Interino



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PORTARIA N.º 273 DE 04 de 12 DE 1998

Quarta-feira 12 15487

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. Interino, no uso de suas
atribuições, de acordo com o disposto no art. 32 do.Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n.2 52.795, de 31 de outUbro de 1963, com a redação do Decreto n.!! 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n.2 53680.000207/97,
Concorrência n.!!. 008/97-SFO/MC, resolve:

Art. 12 Fica outorgada permissão à MR RADIODIFUSÃO LIDA, para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Viana, Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A pennissão ora outorgada reger-se-â pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações. leis subseqüentes. regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos tennos do art. 223, § 32, da Constituição.

Art. 32 O contrato de adesão decorrente desta permissão deverá ser assinado dentro
de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tomar nulo, de pleno direito, oato de outorga.

Art. 42 Esta Portaria entIa em vigor na datade suapublicação.

JUAREZQU~~O.

Aviso n2 1.814 - SUPARfC. Civil.

Em 29 de dezembro de 1998.

Senhor Primeiro Secretário!

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n2 273,
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de 4 de dezembro de 1998, que outorga pemiissão à MR Radiodifusão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Viana, Estado do Maranhão.

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
~=tt.:eCretário da Câmara dos Deputados
BRAS IA-DF.

COMlssAo DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

MENSAGEM N° 1.867, DE 1998

I • RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o

§ 1° do art. 223, da Constituição Federal, o Excelentfssimo senhor Presidente da
República submete à consideraçlo do Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que
outorga permisslo à MR RADIODIFUSÃO LTDA., para explorar, pelo prazo de 10

(dez) anos, sem direito de excfusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Viana, Estado do Maranhio.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Constituição, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
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Cl.U'J1pre-nos, portanto, opinar sabre os aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão. nos termos do inciso li.
al(nea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

A outorga do Poder POblico para a execuçAo de serviço de
radiodifusão é regulada pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No processo em
questão, a MR RADIODIFUSÃO LTOA. atendeu aos requisitos da legislação
específica e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital. tomando-se a vencedora da concorrência para
exploração do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
localidade de Viana, Estado do Maranhão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO
01, de 1999, desta Comissão. Verificada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

o ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Constituição Federal, e atende às formalidades legais. motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão. emJ3 de~k.cde 1999.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO' 1 DE 1999

Aprova o ato que outorga permissAo à
MR Radiodifusão Ltda., para explorar
serviço de radi9d!fusão sonora em
freqOência modulada, na localidade de
Viana, Estado do Maranhão.

Abril de 2000

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 273, de
4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à MR RADIODIFUSÃO LTDA.
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Viana, Estado
do Maranhão.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Co .ssão, em.l3 de~h..dJe 1999.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissa<> de Ciência e Tecnologia, C'omunicação e Informática, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o parecer favorável do
Relator Deputado Pedro Wílson à Mensagem nO 1.667198, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino 
Presidente, Nárcio Rodrigues, Lamartine PoseUa e Robério Araújo ~
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Vice-Presidentes; Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pires Franco, Elton Rohnelt, José Melo, Alberto
Goldman, José de Abreu, Júlio Semeghini, Luiz Ribeiro, Pedro Canedo, Salvador
Zimbaldi, Sampaio Dóris, Francistônio Pinto, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Marcelo
Barbieri, Nelson Proença, Pedro lrujo, Pinheiro Landim, Luiz Bittencourt, Ricardo
Noronha, Ricardo Barros, Yvonilton Gonçalves, José Janene, Nelson Meurer,
Almeida de Jesus, Babá, Nelson Pellegrino, Padre Roque, Ângela Guadagnin, rris
Simões, Silas Câmara, Albérico Cordeiro, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Eurípedes
Miranda, Luiza Erundina, Vanessa Grazziotin e Bispo wanderval~

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 1999.

~u:t:2.td::o /
Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Projeto de Decreto Legislativo n. 328, de 1999

I. RELATÓRIO

Trata-se de projeto de decreto legislativo aprovado na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, relativo à
Mensagem n. 1.667, de 1998, que submete ao Congresso Nacional, nos tennos
do artigo 49, item XII, da Constituição, ato que outorga concessão à empresa
MR RADIODIFUSÃO LIDA. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no
Município de Viana (MA).

Conforme se confere do relatório e voto apresentado
pelo ilustre Deputado PEDRO WILSON (PI-GO), àquela Comissão e acolhido
por seus pares, a concessão se deu após licitação, na qual saiu vencedora a
referida empresa MR RADIODIFUSÃO LTDA.~ atendendo a documentação
apresentada todos os requisitos da' legislação específica, bem como o Ato
Normativo n. 001/99, daquela Comissão.

Daí a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo
ora sub examen.
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11. Voto

Abril de 2000

Compete à Comissão de Constituiçào e Justiça e de
Redação, no caso, o exame da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo, tendo a sua'manifestação caráter
terminativo.

o projeto atende a todos esses reqUisItos, sendo
observado o pãeceito constitucional (art. 49, item XII), que estabelece ser
competência privativa do Congresso Nacional apreciar os atos de concessão de
emissoras de rádio e televisào. Por outro lado, foi apresentado por iniciativa de
Comissão técnica competente, a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, observando as tormalidades regimentais pertinentes.

De outra parte, o ato de concessão foi precedido de
procedimento licitatório, no qual se sagrou vencedora a empresa identificada
como concessionária no projeto em questão.

Por fim, a proposta está vazada em boa técnica
legislativa.

Diante do exposto, portanto, o voto é pela aprovação do
PDL 328. de 1999.

Sala da CODÚssão, em Brafí;ia, aos .\l~ico I&coa

~~
Deputa~JfSÉ~TONIOALMEIDA

\. - Relator

In - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,

Antônio Carlos Biscai~ Professor Luizinho, José Genoíno, Marcelo Déda e

Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
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Projeto de Decreto Legislativo n° 328/99, nos termos do parecer do Relator,

Deputado José Antônio Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, fualdo Leitão e Iédio

Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando

Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoc~ Vicente Arruda,

Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Osmar

Serraglio., Renato Vi~ Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime

Martins, Antônio Carlos Biscaia. Geraldo Magela, José Genoíno, Marcelo

~ Waldir Pires, Augusto Farias, Ibrahim Abi-Ackel, Fernando Coruja,

José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio Delgado, Nelo

Rodolfo, José Ronaldo, Paes Landim, Professor Luizinho e Djalrna Paes.

Sala da Co 11 de abrirde

~I."" ~
,.........................0 CEZAR CpELHO

Presidente V

secretaria EspedaJ de Editoração e PubUcaçiles do senado Federal- Brasília - DF
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"'PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 334-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA)
MENSAGEM N" ,955/99

Aprova o ato que outorga permissão à Paranã FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
.sonora em freqüência modulada, na localidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos
Biscaia, Professor Luizinho, José Genorno, Marcelo Déda e Geraldo Magela (relator: Dep.
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

*Projeto inicial publicado no OCD de 13111199

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
• parecer da Comissão
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I. RELATÓRIO

Trata-se de projeto de decreto legislativo aprovado na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, relativo à
Mensagem n. 955, de 1999, que submete ao Congresso Nacional, nos termos do
artigo 49, item XII, da Constituição, ato que outorga concessão à empresa
PARANÃ FM LIDA. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
Município de São José de Ribamar (MA).

Conforme se confere do relatório e voto apresentado
pelo ilustre Deputado PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM), àquela Comissão e
acolhido por seus pares, a concessão se deu após licitação, na qual saiu
vencedora a referida empresa PARANÃ FM LIDA., atendendo a documentação
apresentada todos os requisitos da legislação específica, bem como o Ato
Normativo n. 001199, daquela Comissão.

Daí a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo
ora sub examen.

GER 3.17.23.004-2 (JUN/97)
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lI. Voto

Abril de 2000

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, no caso, o exame da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo, tendo a sua manifestação caráter
terminativo.

o projeto atende a todos esses requisitos, sendo
observado o preceito constitucional (art. 49, item XII), que estabelece ser
competência privativa do Congresso Nacional apreciar os atos de concessão de
emissoras de rádio e televisão. Por outro lado, foi apresentado por iniciativa de
Comissão técnica competente, a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, observando as formalidades regimentais pertinentes.

De outra parte, o ato de concessão foi precedido de
procedimento licitatório. no qual se sagrou vencedora a empresa identificada
como concessionária no projeto em questão.

Por fim, a proposta está vazada em boa técnica
legislativa.

Diante do exposto, portanto, o voto é pela aprovação do
PDL 334, de 1999.
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,

Antônio Carlos Biscaia, Professor Luizinho, José Genoíno, Marcelo Déda e

Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do

Projeto de Decreto Legislativo nO 334/99, nos tennos do parecer do Relator,

Deputado José Antônio Aimeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão e Iédio

Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando

Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente Arruda,

Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Osmar

Serraglio, Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime

Martins, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José. Genoíno, Marcelo

Dé~ Waldir Pires, Augusto Farias, Ibrabim Abi-Ackel, Fernando Coruja,

José Roberto Batoehio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Jú1io Delgado, Nelo

Rodolfo, José Rona o, Paes andim, Professor Luizinho e Djalma Paes.

. omissão,e~m11 de abpl

~"utado RONALD CEZAR COE
Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 351-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Mensagem nO 817/99

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Atalaia Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na localidade de Campo Erê, Estado de Santa Catarina;
tendo parecer da Comissão d$ Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativà, contra os votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos
Biscaia, Professor Luizinho, J~sé Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo Magela (relator: DEP.
Renato Vianna).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

n- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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Art. 10 É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 16 de
junho de 1999, que outorga concessão à RÁDIO ATAlAIA lTOA., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na localidade de Campo Erê, Estado de Santa Catarina.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, _:n 10 d novembro de 1999.

A

:1ENSAGEM N2 817, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 16 de junho de 1999, que IfOUtorqa concessão ã RADIO
ATALAIA LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na localidade de Campo Ere, Estado de Santa
Catarina".

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇAO E
INFORMATlCAi E DE CONSTITUIÇAO E .JUSTlCA.E DE REDAÇAO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do anigo 49. inciso XII. combinado com o § 32 do anigo 223. da

Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto de 16 de
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junho de 1999. que "Outorga concessão à RÁDIO ATALAIA LIDA.. para explorar serviço de

radiodifusão sonora. em onda média. na localidade de Campo m. Estado de Santa Catarina".

EM Ji1- SS/MC

Brasília. 21 de junho de 1999.

!

C...... /I.....

Br.u~ O8 de junho de 1999.

Excelentissímo Senhor Presidente da República,

De conformida.de com as atribuições legais e reguiamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da ConCOITência 'Cf 048197·SFOIMf:-.-~ à implamaQio
de uma estIÇio de radiodffiJÃo sonora em onda média. na. localidade de Campo Erê. Estado de Sama
Catarina.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nO 63. de S de
fevereiro de 1997. alterada pela Ponaria rf- 795. de 17 de dezmnbro de 1997. depois de analisar a
documemação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes,
com observim:ia ~ Lei ~ 8.666, de 21 de junho de 1993. e da legislação específica de radiodifuslo.
coocluiu que a RADIO ATALAIA LTOA obteve a maior 1JOmuaçio do valor ponderado. nos termos
estabelecidos pelo Edital, tomaDdo-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ata da mesma
COIDissio, que homologuei.

3. Nessas condições, submeto o assumo aconsideração de Vossa Excelência. nos
termos do art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. aprovado pelo Deaeto nO 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto n° 1.720. de 28 de novembro de 1995.

4. Esclareço que. de acordo com Q. § 32 do an. 223 da. Constituição, o ato de
outarp somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito
seja encamjnllado o referido ato.
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DECRETO DE 16 DE JONHO DE 19990

OUtorga concessão à RÁDIO ATALAIA LTOA., para
exptorar serviço de radiodifusão sonora em onda míIctilI.
na localidade de Campo Erê. Estado de santa eatartna.

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso da atribuição Que lhe confere o an. 84, inciso
IV, da ConstitUiç:io. e de acordo cem o disposto no art. 29 do Regulamento dos ServiÇOs de
RadiodifUsão, aprovado pelo Decreto nSl52.79S. de 31 de outubro de 1963, com a redação do Decrwto
ni 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em viSta o que consta do Processo AdministnlDvo n'
53820.000178J97, Concorrência rfi 048I97-SFOJMC.

DeCRETA:

Art. 12 F"tca outorgada concessão à RÁDIO ATALAIA LTOA. para exptorar, peIo.lRZO
de dez anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuSão sonora em' onda rniâa;;:na
localidade de Campo Etê. Estado de santa Catarina.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
TelecomunicaÇÓes. leis subseqOentes, regulamentas e obrigações assumidas peta outorgada em
suas propostas.

Art. 2!! Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
NaCional, nas tennos do art. 223, § 32, da Constituição.

Art. Si O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de pubUcação da deliberação de que trata o artigo anterior. sob pena de tomar
se nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4.2 :Este Decreto.entra em vigor na data de sua publicação.

f'(epúbUc:a.
Brasília, 16 de

1....

junho

.{ L..-"""-....-. . .
\. ........

de 1999 1782 da Independéncia e 111!! da
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Aviso n2 858 - C. Civil.

Em 21 de junho de 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelcntíssimo..SenhQr P-residente da

República na quai submete àapreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 16
de junho de 1999. que "Outorga concessio RÁDIO ATALAIA LIDA.. para explorar serviço de

radiodifusão sonora onda média. na loca.lidade de Campo Erê. Estado de Santa Catarina",

Atenciosamente.

Cc::=~ ~\
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
=~~o daC~ dos Deputados

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFoRMÁncA

I - RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 10 do art, 223, da Constituição Federal. o Exceientfssimo senhor Presidente da

República submete à ~ideração do Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministre de Es1ado das Comunicações. o ato que

outorga concessão à RÁDIO ATALAIA LTOA., para explorar, pelo prazo de 10,
(dez) anos, sem direito de exdusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda

média. na localidade de Campo Erê, Estado de santa Catarina.

Atendendo ao disposto no § 30 do art, 223 da Constituiçio, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação. uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 15503

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e

formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso n.
alínea Uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11 • VOTO DO RELATOR

A outorga do Poder Público para a execução de serviço de
radiodifusão é regulada pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963. com a

redação do Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No processo em

questão, a RÂDIO ATALAIA LTDA. atendeu aos requisitos da legislação

específica e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos

estabelecidos pelo Edital, tomando--se o vencedor da concorrência para

exploração do serviço de radiodifusão sonora em onda média na localidade de

Campo Erê, EStado·de Santa Catarina.

A analise deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO
01. de 1999, desta Comissão. Verificada a documentação. constatamos que foram

atendidos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

o ato de outorga obedece aos pnnClplOS de

constitucionalidade. especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

Cpnstituição Federal. e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos

pela homologação do ato do Poder Executivo, na fonna do Projeto de Decreto

Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em'\~ de:>J'i'.\~l'>':lde 1999.

.r~fl~'{\'\"\(:~J~"'J~
DeputadolJORGE PINHEIRO

Relator
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COMISSÃO DE CIÉNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 1999

Aprova o ato que outorga conceSsão à
Rádio Atalaia Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na localidade de Campo
Erê, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 16 de

junho de 1999, que outorga concessão à RÁDIO ATMAIA LTDA. para explorar,

pek) prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na locatidade de Campo Erê, Estado de Santa Catarina.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em \~ dec.J"l'VOt'.ede 1999,

\ t ~\~"'.:...-l1..0
Deputado JORGE PINHEIRO

Relator

11I • PARECER DA COMISSÃO

A ComiuAo de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Intormãtica, em
rar1iID ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o parecer favorável do

. Relator Deputado Jorge Pinheiro à Mensagem no 817199, nos termoi'Co Prõjeto de
D8creto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino •
Presidente, Nárcio Rodrigues e Robério Araújo - Vace-Presidentes; Arolde de
Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Maluly
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Netto. Santos Filho, Vtc Pires Franco. Sérgio Barcellos. Medeiros, Alberto Golctman.
Júlio Semeghini. Salvador Zimbaldi. Sampaio Dóris. Romeu Queiroz, Átila Ura,
Rafael Guerra. Francistônio Pinto, Jorge Pinheiro, José Priame, Marçal Filho.
Marcelo Barbieri, Nelson Proença. Pinheiro Landim, Geov8n FreitaS, Ricardo
Norcnha. Ant6nio Joaquim Araújo, Vvonillon Gonçalves. Nelson Meurer, JOIit
Janene, Almeida de Jesus, Nelson Pellegrino, Padre Roque. Walter Pinheiro,
Pedro Wilson, íris Simões, SUas Càmara, Albérico Cordeiro, Agnaldo Muniz, Dr.
Hélio, Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Bispo Wanderval e Lincoln Portella.

~ ele novembro de 1999.Sala da Comissão,

Deputado
Presid"'''Lq':~.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 351, DE 1999
(MENSAGEM N° 817/99)

, • RELATÓRIO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. ComunicaçãQ e
Informática elaborou, na forma regimental, o presente Projeto de Oecr~to

Legislativo nO 351, de 1999, destinado a aprovar o ato que outorga concessão à
Rádio Atalaia Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem diréito~ de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade,~

Campo de Erã, Estado de Santa Catarina.

O projeto vem a esta Comissão. para fins do dispoSto ,",P
art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.
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11· VOTO DO RELATOR

De acordo com o art. 32, inciso 11I, alínea a, do Regimento

Interno, compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação examinar a
proposição sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.

Quanto ao primeiro aspecto. nada há a opor, haja vista que

estão observados os requisitos estabelecidos nos arts. 21 t inciso XII, alínea 8, 49,
inciso xn e 223 da Constituição Federal, que tratam da competência do
Congresso Nacional para apreciar os atos de iniciativa do Poder Executivo,

pertinentes à outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de imagens e de sons.

Quanto aos demais, o projeto guarda conformidade com o

ordenamento jurídico do País. A técnica legislativa não merece reparos, estando
de acordo com a Lei Complementar n.o 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 351, de 1999.

./

(

Sala da Comissão, e~ ~ de'; I \ ~\., \ ~
I

... :~ \

Deput do Renato-Vianna

.~.J ~ ~
I ;( ,.

J

de 2000.
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,

Antônio Carlos Biscaia, Professor Luizinho, José Genoíno, Marcelo Déda e

Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do

Projeto de Decreto Legislativo nO 351199, nos termos do parecer do Relator,

Deputado Renato Vianna.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão e Iédio

Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando

Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otocb, Vicente Arruda,

Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Osmar

Serraglio, Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime

Martins, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José Genoíno, Marcelo

Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, lbrabim Abi-Ackel, Fernando Coruja,

José Roberto Batoehio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Júlio Delgado, Nelo

Rodolfo, José Ronaldo, Paes Lan . , Professor Luizinho e Djalma Paes.

Deputado

. s , em 11 de ,ri!d~OOO

I-"I\./.......~ l -J .

ONALDO CEZj COELHO
Presidente \
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 359-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáticâ)
Mensagem n° 1.163/99

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Dehoniana a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra os votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos Biscaia,
Professor Lulzinho, José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo Magela (relator: DEP. JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

SUMÁRIO

I • Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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Art. 1D É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 114, de
11 de agosto de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Dehoniana a
execLitar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, na localidade de Pindaré-Mirim. Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão. em 10 ~\ovembro de 1999.

MENSAGEM Ng 1.163, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 114, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária Dehoniana a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusAo
comunitária na localidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇlO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇl.O (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 32 do anigo 223. da

Constituição Federal, submeto à. apreciação de Vossas Excelências,. acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria ri" 114, de

11 de agosto de 1999, que autoriza a Associação Comunitária DehoniaDa a executar, pe!o prazo de
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três anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na localidade de

Pindaré-Mirim. Estado do Maranhão.

EM n!! 136 IMe

Brasilia. 25 de agosto de 1999

Brasilia, 11 de agosto de 1999.

Excelentisslmo Senhor Presidente ela República,

Submeto à apreaação de Vossa ExceIénCla a Inclusa Portaria n!! 114 . de 11 de
agos'to de 1999. pala qual autorizei a AssoCIação Comunitária Dehonl3na. a executar o
serviço ae radiodifusão comunitãria. na localidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos c:ompetentes deste Ministério. as condusões
fon!Jm no sentido de que. sob os aspectDS técniCO e Jurídico, a menCIonada entidade satisfaz as
exigênCias da Lei n2 9.612. de 19 de fevereiro de 1998. do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária. aprovado pelo Decreto n!! 2.615. de 3 de junho de 1998. e da norma complementar do
mesmo serviço, aprovada peja Portaria na 191, de 6 de agaste de 1998. que regem a matéria. o que me
levou a autonzá.la. nos termos da Portaria inctusa.

3. Esclareço 'que, de acordo com o § :;g do artigo 223 da Constituição Federal, o ato de
autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde
sotic:tto seja encaminhado o Ieferido ato, acompanhado do ~cesso Administrativo n!
53eBO.000537J98, que lhe deu origem.

RespeitOsamente.
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PORTARIA N!! 114 DE 11 DE agosto DE 1999.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de ~!JaS alribyiçées.
considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nQ 2.615, de 3 de junho de 19SB, ,e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo ~ 53680.000537198, resolve

Art. 12 Autorizar a Associação Comunitária Dehonlana. com sede no Centro de Formação
Pe. Oehon. Praça GuajaJaras. n!! 19, Centro, na cidade de Pindaré-Mirim, Esf'.ado do Maranhão. a
executar. pelo prazo de trés anos, sem direIto de exclusIVidade, serviço de radiodifusão coFtn.mitãria
naquela localidade.

Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei n!! 9.612, de 19 de fe~ll'!i!"o de "!9BB, I~
subsequentes. seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3!! A entidade fica autorizada a operar cem o sistema irradiante locaüzado nas
coordenadas geográficas com latitude em 03036'24"5 e longitude em 45020'21 'W, utilizando a
freqüência de 87.9 MHz.

Art. 4º- Este ato somente prcduzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional. nos tennos do § 32 do art. 223 da Constituição. devendo a entidade iniciar a execução do
serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 52 Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação.

~
11<7~

I t" . í l-
" PMBNTÀDA~A

Aviso n~ 1 .330 - C. Civil.

Brasiha.. 25 de a90sto de 1999.

Senhor Primeiro S~retário.

Encaminho a essa SecrerR Mem:t:'.gem do E.'Ccelentissimo Senhor Preside.. Ja

RepuDlIca na qual submete á apreciação do Congre:-soo Nacional o ato constante da Ponaria. Ji! 114.
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de 11 de &J!IOItO de 1999. que autoriza a Associaçio COrmtnirária Dehoniaaa a elCeCUW" seI'YÍ~ de

l'IdiadiAaslo comunitiria na localidade de Pindare-Mirim. .Estado do MaranbIo.

ROPARENTE
Chefe da Casa Civil

da Presidência da Republica

ASua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primell;O Secretario da Câmara dos Deputados
BRASILL\-DF

'COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I- RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49. Inciso XII, combinado com o

§ 1° do art. 223, da Constituição Federal. o Excelentissimo Senhor Presidente da

República submt:te à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que

autoriza a Associação Comunitária Dehoniana a executar serviço de radiodifusão

comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade, na

localidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão.

Atendendo ao disposto no § 3D do art. 223 da Constrtuição. a

matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissio, nos termos do inciso 11,
alínea "h", do art. 32 do Regimento Interno.
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A autorização do Poder Público para a execução de serviço
de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei nO 9.612: de 19 n,,\ fevereiro de

1998. No processo em questão. a Associação Comunitária Oeho"iana atendeu
aos requisitos da legislação especifica e foi autorizada para execução do serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO
01. de 1999. desta Comissão. Verificada a documentação, constatamos Que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

o ato de outorga obedece aos principios de
constituCIonalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Constituição Federal. e atende às formalidades legais, motivos .pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do, Projeto de Decreto

l.egislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão. em.nd~e 1999:

v1.W~' ·1, . .'=.{ N\t \.:vt\, v,\!\ '\;'\

Deputada ÂN, ELA G~DAGNIN
Relatora

3S9
PROJETO DE DeCRETO LEGISLAnVO N° , DE 1999·

Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Dehoniana a
executar serviço de radiodifUsio
comunitária. na localidade de Pindaré
Mirim, Estado do Maranhão,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria rfJ 114. de
11 de agosto de 1999, que autoriza a AssociflÇão Comunitária Dehoniana a
executar serviço de radiodifuSão comunitária. pelo prazo de 3 (três) anos, sem
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direito de exclusividade, na localidade de Pindaré-Miril'\l, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão. emg~ d~l\Ode 1999.

r J\:'~w. . íi fiIt '
_ J~I}S'vWO'vrr;vv.~

Deputada ANG GUAD~GNIN

Re ora 'J

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o ~HavoréveJ da
Relatora Deputada Ângela Guadagnin à Mensagem no 1.163/99, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino 
Presidente, Nárcio Rodrigues e Robério Araújo - Vice-Presidentes; Arolde de
Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Maluly
Netto, Santos Filho, Vic Pires Franco, Sérgio Barcellos, Medeiros, Alberto Goldman.
Júlio Semeghini, Salvador Zimbaldi, Sampaio Dória, Romeu Queiroz, Átila Lira,
Rafael Guerra, Francistónio Pinto, Jorge Pinheiro, José Priante, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Geovan Freitas, Ricardo
Noronha, Antônio JoaquIm Araújo, Yvonilton Gonçalves, Nelson Meurer. José
Janene. Almeida de Jesus, Nelson Pellegrino, Padre Roque, Walter Pinheiro.
Pedro Wilson, íris Simões, Silas Cámara. Albérico Cordeiro, Agnaldo Muniz. Dr.
Hélio, Euripedes Miranda. Luiza Erundina, Bispo Wanderval e Linceln Portella.

Sala da Comissão ~ 10 de novembro de 1999.

Deputad
Presí
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I. RELATÓRIO

Trata-se de projeto de decreto legislativo aprovado na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, relativo à
Mensagem n. 1.163, de 1999, que submete ao Congresso Nacional, nos tennos
do artigo 49. item XII, da Constituição, ato que outorga concessão à Associação
Comunitária Dehoniana para explorar, pelo prazo de 03 (três) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no Município de Pindaré
Mirim (MA).

Conforme se confere do relatório e voto apresentado
pela ilustre Deputada ÂNGELA GUADAGNIN (PT-SP), àquela Comissão e
acolhido por seus pares, a concessão se deu nos tennos da Lei 9.612/98, que
regula a concessão de rádio comunitária, bem como do Ato Normativo n. 001/99,
daquela Comissão.

Daí a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo
ora sub examen.

11. Voto

Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de
_Redação, no caso, o exame da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo, tendo a sua manifestação caráter
terminativo.

o projeto atende a todos esses reqUISItos, sendo
observado o preceito constitucional (art. 49, item Xli), que estabelece ser
competência privativa do Congresso Nacional apreciar os atos de concessão de
emissoras de rádio e televisão. Por outro lado, foi apresentado por iniciativa de
Comissão técnica competente, a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, observando as fonnalidades regimentais pertinentes.
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legislativa.

PDL 359, de 1999.

Por fim. a proposta está. vazada etn boa técnica

Diante do exposto, portanto. o voto é pela. aprova.çAo do

Sala da Comissão. en'l '~~silia, aos

~
'--~~'

Dcpu'tadó SÉ ANTONIO ALJ.v.IEIDA
'-_ el.-a:or

UI PARECER pA COMISSÃO

A Ccnn.issfto de Consti1:UiçAo e .Justiça e de R.edaç40.. eD1

rc:::unifto ordinária realizada hoje. eontra os votos dos Deput:ad.os VV"aldir Pires..

An1:0nio Carlos Biseaia.. Professor Luizinho• .José Genoíno.. ~cclo Déda. c
Geraldo ~la.. pela constit:ucionalid.ade.. juridiciclacle c técnica legisla1:iva do

Proje1:0 de Decreto Legislativo 0.0 359/99. nos 1:erxn.os do parecer do Rela1:or..

Depu1:ado .José .Antônio Abneida.

Estiverau:n presentes os Senho.r:es Depu1:ad.os:

Ronaldo Cézar Coelho - Presiden.te, Ioaldo Leidlo e Iédio

Rosa - Vice-Prcsiden1:Cls• .André Banassi. Caio R.iela.. Eduardo Paes. F~.Ddo

Gonçalves• ..Jutahy ..Júnior.. Léo AJ.cAn:tara.. Nelson O1:och., Vicen1:Cl Ar.ruda..
Zenaldo Coutinho. Zula.i~ Cobra.. Coriolano Sales.. Geovan. Freitas. Osu:aar

Serraglio. Renato Vianna. A.nt:ônio Carlos Konder Reis. Darci Coelho• ..Jaisn..e

lVIartins. Antônio Carlos Biscaia., Geraldo J!I,tIagela.,. .José Genoino.. 1'YIarce1o

Déda, 'W"aldir Pires. Augusto Farias. Ibrahi:rn Abi-Ackel. Fernando Coruja..

.José Roberto Batochio. Bispo Rodrigues. A-yr1:on xerez• .Júlio Delgado, Nelo

Rodolfo.. ..José Ronaldo. P;ou:~"T:::R:lm:ti1l'q,Professor Luiziubo e Djal:t:na Paes.

JDi o. ellD 11 dea~c~

--............~s.... '- <...-J u.......
ONALDO CEZAR.POELHO

Presidente V
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 370-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Mensagem nO 1.124/99

Aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento Jardim Santa-Ana a
executar selViço de radiodifusão comunitária, na localidade de Maceió, Estado de Alagoas;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados Waldir Pires, Antônio Carlos
Biscaia, Professor Luiiinho, José Genoíno, Marcelo Déda e Geraldo Magela (relator: DEP.
AUGUSTO FARIAS).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 • Na Comissão de Constituição eJustiça ede Redação:

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Abril de 2000

Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Portaría nO 84. de 30
de julho de 1999. que autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento Jardim
Santa-Ana a executar serviço de radiodifusão comunitária, peta prazo de três anos.
sem direito de exclusividade. na localidade de MaceIó. Estado de Alagoas.

publicação. ..~

:// "

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

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 1999.

A rJ/I; - ';Yj--
~citu;;';;;::u'ifo

Presidente .

MENSAGEM N2 ,1.124/ DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação ão Congresso Nacional o ato constante d·
Portaria nQ 84/ de 30 de julho de 1999, que autor~za

Associação dos Moradores do Loteamento Jardim Santa-Ana
executar, pelo prazo de três anos, sem direito àe exclusividade
serviço de radiodifusão comun~tária na localidade de Maceió
Estado de Alagoas.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO
INFORMATICAi E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacíonal.

Nos tennos do anigo 49, inciso XII. combinado com o § 32 do artigo ::'::'3. ,

Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição,

Motivos do Senhor Ministro de Estado das ComWlicações. o ato constante da Ponaria n2 84. de ::

de julho de 1999. que autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento Jardim Santa-Ana
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executar. pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitár:

na localidade de Maceió. Estado de Alagoas.

Brasília. 19 .de

EM n2 :02 IMe

agos\:o de 199'

Brasília. 3Ode

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

julho de 1999

Submeto à apreclacão de Vossa Exceiêncla a Inclusa Portaria n= 84 . ae 30de
julr.o de 1999. pela "qual autorizei a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DC
LOTEAMENTO JARDIM SANTA-ANA. a executar o serviço de radiodifusão comunitária. na
localidace de Maceió. Estado de Alagoas.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministério. a~

conclusões foram no sentido de que. sob os aspectos técnico e jurídico. a mencionaaa entidade
satisfaz as eXigênCIas da Lei n~ 9.612. de 19 de fevereiro de 1998. do Regulamento do Serviçc
de Radiodifusão Comumtária. aprovado pelo Decreto nS 2.615, de 3 de Junho de 1998 e de
nonna complementar do mesmo serviço, aprovada peia Portaria nS 191. de 6 de agosto de 1998
que regem a matéria. o que me levou a autorizá-Ia. nos termos da Portana inclusa.

3. Esclareço que. de acordo com o § 3!'! do art. 223 da Constituição Federal. o ato dE
autonzação somente prodUZIrá efeitos legaiS após deliberação do Congresso NaCional. pare
onde SOliCito seja encaminhaao o referido ato. acompanhado do Processo Admmlstrativo n
53610.000221198. que lhe deu ongem.

Respeitosamente.

~)A .~
Estado das Com nicaçóes
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PORTARIA N9 a4 DE 30 DE JULHO DE 1999.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no uso de suas atribuiçé
considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nIl 2.615. de 3 de junho de 1998, e tendo
vista o que consta do Processo Administrativo rf 53610.000221198, resolve

Art. 1!! Autorizar a Associação dos Moradores do Loteamento Jalttim Santa-Ana, c
sede no Loteamento Jardim Santa-Ana, Quadra "S", rf 18, Bairro da Serraria, na cidade de Mac
E:stado de Alagoas, a executar, pelo prazo de tris anol, sem direito de exclusividade, serviço
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2fl Esta autorização reger-s8-á peta Lei rf 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o sistema irradiante locaüz8do
coordenadas geográficas com latitude em Oa-a6'16"S e longitude em 3Se43'32"W•. utIiZandc
fTeqüinCia de 87,9 MHz.

Art.-4' Este ato somente produzirá efeitOS legais após defiberaçio do Congre
Nacional, nos tennos do § 31 do art. 223 da.Constituiçio, devendo a entidade iniciar a execução
serviço no prazo de seis meses a contar da data de public:açio do ato de deliberaçio.

Art. fi- Esta Portana entra em vigor na data de sua publicação.

Aviso n:l 1.268 - C. Civil.

Em 19 de agosto de 1999

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente d.

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n~ 84
de 30 de julho de 1999. que autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento Jardim Santa
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Ana a executar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na localidade d,

Maceió. Estado de Alagoas.

Atenciosamente,

};w;A /1

UE~OPARENlE
Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I . RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 1° do art. 223, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso Nacional. acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que
autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento Jardim Santa-Ana a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem
direito de exclusividade, na localidade de Maceió. Estado de Alagoas.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da Constituição, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
alinea "h", do art. 32 do Regimento Interno.
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11- VOTO 00 RELATOR

A autorização do Poder Público para a execução de serviço

de radiodifusão comunitária é regulada peta Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de

1998. No processo em questão, a Associação dos Moradores do Loteam~nto

Jardim Santa-Ana atendeu aos requisitos da legislação específica e foi autorizad~

para execu~o do serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Maceió,

Estado de Alagoas.

Aanálise deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO
O1, de 1999, desta Comissão. Verificada a documentação, constatamos que foram

atendidos todos os cntérios exigidos por este diploma regulamentar.

o ato de outorga obedece aos princípios de

constitucionalidade. especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

Constituição Federal, e atende às formalidades legaiS. motivos pelos quais somos

pela homologação do ato ~o Poder Executivo. na forma do Projeto de Decreto

Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em·.21-de"",-=,,i,-'tte 1999.

Deputado FERNANDO MARRONI
Relator

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO tr' ,DE 1999

Aprova o ato que autoriza a
Associação dos Moradores do
Loteamento Jardim Santa-Ana a
executar serviço de radiodifusão
comunitária. na localidade de Maceió,
Estado de Alagoas.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 84, de

30 de julho de 1999. que autoriza a Associação dos Moradores do Loteamento

Jardim Santa-Ana a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3

(três) anos, sem direIto de' exclusividade, na localidade de Maceió, Estado de

Alagoas.

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

publicação.

Sala da Comissão, em-11de~íuct<...de 1999.

11I .. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Infonnática. em
reunião ordinária realizada hOje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Fernando Marroni à Mensagem nO 1.124/99. nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

. Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino -
Presidente; Robério Araújo - Vice-Presidente; Arolde de Oliveira, César Bandeira.
Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Paudemey Avelino, Santos Filho, Vic
Pires Franco, José Melo, Sérgio Barcellos, José de Abreu, Júlio Semeghini.
Salvador Zimbaldi, Sampaio Dória, Romeu Queiroz. Átila Lira, Welinton Fagundes,
Francistônio Pinto, Jorge Pinheiro, José Priante, Marçal Filho, Marcelo Barbieri,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, José índio, Luiz Bittencourt. Geovan Freitas,
Antônio Joaquim Araújo, Ricardo Barros, Nelson Meurer, José Janene, Almeida de
Jesus, Babá, Padre Roque. Walter Pinheiro, Pedro Wilson. íris Simões. Albérico
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Cordeiro. Agnaldo Muniz. Euripedes Miranda. Givaldo Carimbão, Luiza Erundina,
Bispo Wanderval e Linceln Portela,

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 1999.

D~~~
Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 370, DE 1999

I . RELATÓRIO

1. Através da Mensagem nO 1.124, de 1999. o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49. inciso XII,
da Lei Maior. a Portaria nO 84, de 30 de julho de 1999, do Ministro de Estado das
Comunicações. que autoriza a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
LOTEAMENTO JARDIM SANTA ANA. Quadra 'B", nO 18. Bairro de Serraria. a
executar pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Maceió, Estado de Alagoas, a reger-se
pela L-ei nO 9.612. de 19 de fevereiro de 1998. leis subseqüentes, seus
regulamentos e normas complementares, dispondo ainda o art. 4° que o ato s6
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do

§ 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do
serviço no prazo de seis meses a contar da data da publicaçAo do ato de
deliberação.

2. Acompanha a mensagem presidencial exposição de
motivos do Ministra de Estado das ComunlcaçOes. que esclarece:
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U2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nO 2.615, de 3 de junho de 1998, e da norma
complementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nO
191. de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria. o que
me levou a autorizá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3. Esc/areço que, de acordo com o § 3° do art. 223 da
Constituição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional "..•••..••.•••.••.................................................................................................
3. A COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA aprovou, por unanimidade, o parecer

favorável do Relator, Deputado FERNANDO MARRONI, assim vazado~

"A autorização do Poder pab/ico para a execução de
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em
questão, a Associação dos Moradores do Loteamento
Jardim Santa Ana, atendeu aos requisitos da legislação
específica e foi autorizada para execução do serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Maceió, Estado
de Alagoas.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada ~

documentaçSo, constatamos que foram atendidos todos os
critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos principias de
constitucionalidade, especialmente no que se refem aoa
artigos 220 a 223 da ConstituiçBo Federal, e atende à-?
'onna/idades legais, motivos pelos quais somos pela
homologação do Ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos."

É o relatório.
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11 - VOTO DO RELATOR

1. Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento Interno,

compete à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO a
análise dos "aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica

legislativa de projetos... sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas

comissões".

2. O art. 21 da Constituição Federal dispõe que compete à
Uniao:

"XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão:

(

a) os selViços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens:

•.......... " .
Sendo da competência exclusiva do Congresso Nacional

"Art; 48 .
................................................. 11I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissora de rádio e televisão;

................................................................................................
cuja disciplina é desenhada nos arts. 220 a 223, dizendo mais de perto à
hipótese o caput do art. 223 e §§ 10 e 30

:

-AIt. 223. Compete 80 Poder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, obsetvado o
princípio da complementeriedade dos sistemas privado,
público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo
do art. 84, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da
mensagem.

.........................................................................................
§:JO O ato de outorga ou renovação somente

produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
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3. Corno se constata. a proposiçao sub examine esnfl
conforme as disposiçOes constitucionais transcritas. nao havendo óbice que
vulnere a sua juric:licidade e legalidade. estando também atendida a boa
técnica legislativa. observados. outrossim. os parâmetros da Lei Complementar
nO 95/98.

4. Nestas condiçOes. <:> voto é pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo nO 370. de 1999.

Sala da COlT1issao.. em ~ de -r""........ c.:::.....;~-=

. .
__________-:.t..1 ...Do<seZJPi.lJoy..ta_l!<dd;o2..~A~_~UG~~'.USTO FARi~s

Relator

UI - P.AR..ECER. DA COMISSÃO

de 2000.

-.. --
-:. __o _"-.:?~

A Cor:nissão de Constituição e Justiça e de R.ed.ação~ eD1

reunião ordinária realizada hoje, contra os votos dos Deputados VValdir Pires..

Antônio Carlos Biscaia, Professor Lnj::z:jnho~ José Genoino~ lVIarcelo Déda. e

Geraldo :rviagela, pela. constitucionalidade.. juridicidade e técnica. legislativa. do

Projeto de Decreto Legislativo n° 370/99~ n.os termos do parecer do Rebu;or~

Deputado August:o Farias.

EstiveraIn. presentes .os Senh.orcs Deputados:

Ro:na.ldo Cézar Coelho - Presiden:te~ Inaldo Leitão e Iédio

Rosa - Vice-Presidentes~ André Benassi~ Caio Riela,. Eduardo Paes~ Fernando

GoD.çalves~ Juta.h.y Júnior, Léo .Alc:li:ntara,. Nelson. C>1:och., Vicen.1:e A.rrud.a.,

Zen.a.ldo Couti:nho~ Zu.laiê Cobra,. Coriola.n.o Sa.les~ Geova.:n. Freita.s~ Osz:na.r

Serra.g1io~ Renato Via:n.:n.a." .A.r1t:éhrio Carlos Konder Reis~ Darci Coelho~ .Ja.ixn.e

lVIar1::i:ns~ .AI11:ô:nio Carlos Biscaia." Geraldo ~gela." José Genoino~ lv.t:arceto

Déda., VVa.lclir :Pires~ Au.gusto Faria.s, Ibra.hirn. Abi-A.c::k.el~ Ferna:o.d.o Coruja."

José Roberto Batoch1o, Bispo Rodrigues, A~on Xerê:z:.,. .Júlio Delgado, Nelo

Rod.olfo~José R.o:na.ldo~Paes~Professor Luizi3:lho e Dja1n:ta Pa.«>:s.

Sala. da CO>~~SSS~~l~~:'abec~
Deputado ~ NALDO CEZAR.. <jOELHO

, Presidente "-.-/
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DlSTRlBUIÇAo DE PROJETOS

COMlSSAo DE AGRICULTURA E
POLfTtCA RURAL

511 LEGISLATURA 2. SEsslo LEGISLATIVA

O DEPUTADO GERSON PERES, PRESIDENTE
DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE:

REDISTRIBUIÇAo~ 031200O

EM 11-4-2000
Ao Deputado SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE LEI Nt 859-A199 - Do Sr. Murilo
Domingos - que -define sistema orgânico de produção
agropecuária e produto da agricultura orgânica, dispõe
sobre a sua certificação, e dá outras providências.

Ao Deputado TELMO KIRST

PROJETO DE LEI Nt4.378-AI98 - Dos Srs. Mil
ton Mendes eJoio Coser - que -regula as relações ju
rfdicas entre aagroindústria eo produtor rural integra
do e dá outras providências·.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Moizes
Lobo da Cunha, Secretário.
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Elcione Barbalho ...............• PMDB
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Nicias Ribeiro •...••••......•... PSDB
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Paulo Rocha •.....•.....••...•... PT
Raimundo Santos ..•...... : ......• PFL
Renildo Leal •..•.....•..•...•.•. PTB
Valdir Ganzer .............••.... PT
Vic Pires Franco ..•.•......•.••. PFL
Zenaldo Coutinho .....•.......... PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro ••••.....•••••••••. PFL
Francisco Garcia ......•......... PFL
Lui z Fernando ........•..•...•... PPB
Pauderney Avelino •••..••••.•••.• PFL
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Rondônia •
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Osvaldo Reis ..........•••......• PMDB
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Leur Lomanto .•....•••.••.•...... PFL
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Paulo Braga ••..•.•••••.••..••••• PFL
Paulo Magalhães ••••.••••.••••••. PFL
Pedro Irujo •.••••••••....••.•••. PMDB
Reginaldo Ger.mano ••••••••.•.•••• PFL
Roland Lavigne •••••••••••••••••• PFL
Saulo Pedrosa •••••••••...••••••• PSDB
Ursicino QueirOz •••••••••••.•••• PFL
Waldir Pires .••••••••••••.•••.•• PT
Walter Pinheiro ••••••••••••••••. PT
Yvonilton Gonçalves ••••••••••••. PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas ••••••.........••... PSDB
Aécio Neves ••..•....••.•••.••••• PSDB
Antônio do Valle •••••••••••.••.. PMDB
Aracely de Paula•••••••••••••••. PFL
Bonifácio de Andrada .••.••••••.. PSDB
Cabo Júlio •••.••....•••..••••••• PL
Carlos Melles .•...••.•.•••.••.•• PFL
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 •••••••••••.••.•. PSL
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 Pereira •.•.•••••••.••••• PMDB
Paulo Delgado ••••••••.••••••.••. PT
Philemon Rodrigues •••••••••••••• PL
Rafael Guerra •••.•••••••••.••••• PSDB
Roberto Brant ..•.••••••.•..••••• PFL
Romel Anizio •••..••.••••••••.••• PPB
Romeu Queiroz ••••••••.•••••••.•. PSDB
Ronaldo Vasconcellos ...•••...... PFL

Saraiva Felipe .••.•..•..•••••••• PMDB
Sérgio Miranda .•......••••....•. PCdoB
Silas Brasileiro ••••.••••••••••. PMDB
Virgílio Guimarães ••••...•••.•.• PT
Vittorio Medioli •••••••••••••••• PSDB
Walfrido Mares Guia .••••.•••.••• PTB
Zaire Rezende ••••••••••••••••••• PMDB
Zezé Perrella ..•••••.•.•..•.•••'. PFL

Espirito Santo
Aloizio Santos ••••.••••••••••.•• PSDB
Feu Rosa ••..•••••••••••..•.••••. PSDB
João Coser ...........•..•••..••• PT
José Carlos Elias ••••••....••.•. PTB
Magno Malta •..••••••••••.••..... PTB
Marcus Vicente •••.••••••.•••.••• PSDB
Max Mauro •.••.•••••••••••••....• PTB
Nilton Baiano •••••.•••••••••...• PPB
Ricardo Ferraço ••••.•••.•••..••• PSDB
Rita Camata •.•.••••.••.••••..••• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde •.••.••.••••••.•• PPB
Aldir Cabral •••••.•••••••••••••• PSDB
Alexandre Cardoso .•••••••••••••• PSB
Alexandre Santos .•••••.••••••••. PSDB
Almerinda de Carvalho ••••.•••••. PFL
Antonio Carlos Biseaia •••.••••.. PT
Arolde de Oliveira ••••••••••.•.. PFL
Ayrton Xerêz ••••••••.•.•••••.••• PPS
Bispo Rodrigues ••••..••..••..••• PL
Carlos Santana ..•....•...•...•.. PT
Cornélio Ribeiro ••••••.•••••••.• PDT
Coronel Garcia••••.•.•...•••.••. PSDB
Dino Fernandes •••••••••••••••••• PSDB
Dr. Heleno .••••••••..•.••••••••• PSDB
Eber Sílva .•••••••••.••••••••••• PDT
Eduardo Paes •••••••.•••••••••••• PTB
Eurico Miranda •••••••••••••••.•• PPB
Fernando Gabeira •....•.•...•..•• PV
Fernando Gonçalves •..••.•..•..•. PTB
Francisco Silva•....••..•.•••..• PST
Iédío Rosa •••••••••••••••••••••• PMDB
Jair Bolsonaro •.•••••••••.•••••• PPB
Jandira Feghali •.•.•••.••.•.•.•. PCdoB
João Mendes •.••.••••••.••••••••• PMDB
João Sampaio .•.•••••••.• ~ •••.•.• PDT
Jorge Wilson•.•••.•••••••••••••• PMDB
José Carlos Coutinho •••..•..•••. PFL
Laura Carneiro •••••••••••••••.•• PFL
Luis Eduardo •••••••••••••••••••• PDT
Luiz Ribeiro •.....••••••••.••..• PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes ••••••.•••••••••••• PSDB
Mattos Naseimento ••••••••••••••• PST
Milton Temer .••.••••••••.••..••• PT
Miriam Reid•••.•.•••.•••••••••.• PDT
Miro Teixeira ......•••.......... PDT



Pastor Valdeci Paiva ........•... PSL
Paulo Baltazir....•.•.•......... PSB
Paulo Feij6~ ..............•..... PSDB
Roberto Jefferson....•.......... PTB
Rodrigo Maia ........•..•••..•••. PTB
Ronaldo Cezar Coelho .......•.... PSDB
Rubem Medi~a. : ~ .............••.. PFL
Simão Sessim................•... PPB
Vivaldo Barbosa .•....•......•... PDT
Wanderley ~artins 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 Gig1io ...............•.... PTB
Celso Rusaomanno .....•...•...... PPB
Clovis Volpi ..............•..... PSDB
Corauci Sobrinho .•••••..•••••••• PFL
Cunha Bueno .......••............ PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto ....•..........•••••PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio·~•.....•.....•..••....• PDT
Duilio Pisaneschi .•.......•..... PTB
Edinho Araúj o .........••........ PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo ........•......... PDT
Gilberto .Kassab PFL
Iara Bernárdi \ ....•...•..... PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto ...••••.•.•... PPS
João Paulô•.....•......•...•.... PT
Jorge Tadeu Mudal~n....•....•.•• 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
L~iz Antonio Fleury PTB
Lu"iza Erundina ...•.............. PSB
Maluly Netto PFL.

Marcelo Barbieri •...•.•••...•.•• PMDB
Marcos Cintra ..••...•...•...•... PL
Medeiros •.•....•••••.••••••.•..• PFL
Michel Temer ....•...••.••.•.•... PMDB
Milton Monti. •.••..••••••••.•.•• PMDB
Moreira Ferreira•...•...•.•.•.•• PFL-
Nelo Rodolfo ..•••••••.•••••.•.•. PMDB
Nelson Marquezelli •••••••••••••• PTB
Neuton Lima••.•••••••••••••••••• PFL
Paulo Kobayashi ••••••••••••••••• PSDB
Paulo Lima•..••...•••••••••.•..• PMDB
Professor Luizinho ......•...•... PT
Ricardo Berzoini ••..•••.•••••... PT
Ricardo Izar•.••.•.•••..•••••.•. PMDB
Robson Tuma •••.•..•••...•••.•.•• PFL
Rubens Furlan..•••..•...•..••••. PPS
Salvador Zimbaldi •.••••••••••••• PSDB
Sampaio D6ria •••••.•.••••.•••••• 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 Pin4eiro •••••••••..••..• PFL
Lino Rossi •..••..••.•••.•.•.•... PSDB
Osvaldo Sobrinho •.•••••••••••••• PSDB
Pedro Henry•••...•••....••••••.• PSDB
Ricarte de Freitas •••••••••••••• PSDB
Teté Bezerra..•••••.•••••••••••• PMDB
Welinton Fagundes •••••••••.••••• PSDB
Wilson Santos ••.•.•••••••••••••• PMDB

Distrito Federal
Agnela Queiroz •••..••.•.•••.•••• PCdaB
Alberto Fraga..••.••••..•.•.•••• PMDB
Geraldo Magela ........•......... PT
Jorge Pinheiro .•••..•••.•••••••• PMDB
Maria Abadia ..•••........•....•. PSDB
Paulo Octávio ••••..•..••••••••.• PFL
Pedro Celso •.•••.••.•••••••••••• PT
Wigberto Tartuce.•...•..•••••••• PPB

Goiás
Barbosa Neto •.••••.••••••••.•.•• PMDB
Euler Morais .......••••.•••••••• PMDB
Geovan Freitas ........••.••.•••• PMDB
Jovair Arantes ••••••••..•••••••• PSDB
Juquinha••••.•••••••.••...•.••.• PSDB
Lidia Quinan...••.•••.••••••••.• PSDB
Lúcia Vânia .•.••.•.•...•••..••.• PSDB
Luiz Bittencourt •••••••••••••••• PMDB
Nair Xavier Lobo ••••••.•••••••.. PMDB
Norberto Teixeira ...•..••••.•.•• PMDB
Pedro Canedo •••••••.•••••••••••. PSDB
Pedro Chaves .....•..•••......... PMDB



Pedro Wilson ..••....•.•••..•••.. PT
Roberto Balestra ••••••••.•••...• PPB
Ronaldo Caiado •..•.....•...•.... PFL
Vilmar Rocha •.•••.•.••••••.•••.. PFL
Zé Gomes da Rocha ••••.•••..•.•.. PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira••••••••••.••••. PT
Flávio Derzi ••••••••••••.••••••• PMDB
João Grandão •••••••••.••••.••..• PT
Marçal Filho ..•.•••••.••••..•••• PMDB
Marisa Serrano•.•.•••.•..•....•. PSDB
Nelson Trad...•.•.•........•..•. PTB
Pedro Pedrossian•••....•....•••. PFL
Waldemir Moka .•••.•••••.••...••• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion••••.•••••.•••••• PFL
Affonso Camargo .•.••••••.•.•••.• PFL
Airton Roveda .•••••.••••.•••.... PSDB
Alex Canziani. •...••.••.•....... PSDB
Chico da Princesa ••••••••••.•.•. PSDB
Dilceu Sperafico ..•............. PPB
Dr. Rosinha ••••..•.••..•.•.••... PT
Flávio Arns ••••••••••••••••••••• PSDB
Gustavo Fruet ••.•.•••••..••.•..• PMDB
Hermes Parcianello ••.•••••.•...• PMDB
Iris Simões ••••.•••••.•.•••••.•• PTB
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 •••..........••.•. PSDB
Osmar Serraglio ....•.••••.....•. PMDB
Padre Roque •.•.•••....•••.•...•. PT
Renato Silva...•..........•••••. PSDB
Ricardo Barros .••••.•..••.•••••• PPB
Rubens Bueno ..••......•....•.••. PPS
Santos Filho••••••.....•.••••.•• PFL
Werner Wanderer •...•.•••.••.•••. PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss .•••.•...•••••••••• PT
Edinho Bez ••.•••••.•.•.•••.•..•• PMDB
Edison Andrino •...••....•.•...•. PMDB
Fernando Coruja ••••••.••••••••.• PDT
Gervásio Silva•••.••......••.••• PFL
Hugo Biehl ..•.................•. PPB
João Matos ..••..•••••••..••••••. PMDB
João Pizzolatti .••••••.•.•.•..•. PPB
José Carlos Vieira ...•...•.•..•. PFL

Luci Choinacki •.••.•••.•••••.•.• PT
Pedro Bittencourt •....••...•..•• PFL
Raimundo Colombo ••.•.••••.••.••• PFL
Renato Vianna•.••••.•••••••..••. PMDB
Serafim Venzon•.••••..•••••.•••• PDT
Vicente Caropreso ••••.•••••.•••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••.••••••••.••••••.•• PT
Airton Dipp •••••••••.••••...•••• PDT
Alceu Collares •••••••••••.••...• PDT
Augusto Nardes ...•••.•.•••..••.. PPB
Caio Riela •.•.•.•...•••....•...• PTB
Cezar Schirmer .•••....•••...•••• PMDB
Darcisio Perondi .••••..•••..••.• PMDB
Enio Bacci .....................• PDT
Esther Grossi •...•••...•••••..•• PT
Fernando Marroni ••••.•••.••••••• PT
Fetter Júnior •••.•••••...•••..•. PPB
Germano Rigotto •••..•••••...••.. PMDB
Henrique Fontana ••••..••••••.••• PT
Júlio Redecker ...•••.•.......... PPB
Luis Carlos Heinze •••••••••••.•• PPB
Luiz Mainardi ••..•••••••.••••••• PT
Marcos Rolim••••••....••••.••••• PT
Mendes Ribeiro Filho •••.•••••.•• PMDB
Nelson Marchezan •.•.••••••••.••. PSDB
Nelson Proença ••....•••..••.•••• PMDB
Osvaldo Biolchi ...•••••••.•.•••• PMDB
Paulo José Gouvêa .•....•••••••.• PL
Paulo Paim••.....•..••..•....•.• PT
Pompeo de Mattos .•.••••••.•.•.•• PDT
Roberto Argenta ••.....•.•••.•..• PHS
Synval Guazzelli •••••••••••••.•• PMDB
Telmo Kirst. ..•.... " .•...•••...• PPB
Valdeci Oliveira •••.•.••....•••• PT
Waldir Schmidt •.•••••••••••••••• PMDB
Waldomiro Fioravante ....••..••.• PT
Yeda Crusius •••.•....••••••....• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares .

1 vaga

Suplentes

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

1 vaga

José Janene
Nelson Meurer

Yvonllton Gonçalves
2 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

PT

PFL

POT

PPB

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: MOIzes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

OdeImo Leão
Oliveira Filho
Pauderney Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
1° Vice·Presidente: Salvador Zímbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3° Vice-Presidente: Iris Simões (PTB)
Titulares

Aldir Cabral
Átila Ura

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares GUIa
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Bloco (PSOB, PTB)

Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Marcos de Jesus (PSDB)
Nelson Pellegrino
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Piauhy/ino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Cãmara

Suplentes

Rubens Bueno

Alberto Fraga
Armando Abilio

João Magalhães
Jurandil Juarez

Milton Monti
Pinheiro Landim

4 vagas

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
Vadão GOI11t;ls

João Caldas (PL)
1 vaga

Belinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Eujãcio Simões

Avenzoar Arruda
Jair Meneguellí

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Enivaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

PT

POT

PPS

PPB

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)

AdeJson RibeirO (PSC)

PFL

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Valdir Ganzer (PT)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odilio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Augusto Nardes
Cleonãncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque



PPS

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Or. Evilásio
Luiza Erundina Roberto Rocha (PSOB)

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval José Aleksandro

Suplentes

Edinho Araújo

Fax: 318-2146

Francisco Silva
Remi Trinta

SUas Brasileiro
2 vagas

Inácio Arruda

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Fernando Coruja

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Femandes
Laura Cameiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Ojalma Paes (PSB)

Cleonãncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

Alofzio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PFL

PDT

PPS

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, P8T, PTN)

PDT

PT

Bloco (P8B, PedoB)

PPB

Expedito Júnior
Luciano pjzzatto
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Fernando Zuppo

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Bispo Rodrigues
Luciano Blvar

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PedoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Regis Cavklcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
20 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (Pf)
Titulares

Paulo Battazar

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
SebastiAo Madeira
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauei Sobrinho
Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

Or. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

João Henrique
Júlio Delgado

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themfstocles Sampaio

2 vaga

PT

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odllio Balbinotti
3 vagas

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSOB)
1° Vice-Presidente: Inaldo LeitAo (PSOB)
20 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMOB)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darei Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Femando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cezar Schirrner
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Marcelo Déda
Waldir Pires



Presidente: Marcos Rotim (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
3° Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José indio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Suplentes

Marcos Cintra

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Roland Lavigne
ZUa Bezerra

1 vaga

Augusto Nardes
1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Pedro Wilson

PT

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

João Pizzolatti
Jlilio Redecker

Almerinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

João Caldas

PPB
José Unhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Miriam Reld Eber Silva

Bloco (PSB, pedoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Enio Bacci (PDT)
1° Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
2° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Enio Baccí

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Euler Ribeiro
Gérson Gabrielll
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (POT) Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

AJex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia

.Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

João PlzzoJatti
Simão Sessim

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
Zi/a Bezerra

1 vaga

Nílmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

DanUo de Castro
Marcos de Jesus

Nilmârio Miranda (PT)
Walter Pinheiro (PT)

2 vagas

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmídt
2 vagas

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel SaMano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

POT

PT

PPB

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
Or. Heleno
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

Gustavo Fruet
João Mendes
José Indio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Edson Andrino (PMOB)
1 vaga

Sérgio Novais (PSB) Comélio Ribeiro

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMOB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens FurJan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Sadu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Ams
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Bamalho

4 vagas

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara



PPS

Suplentes

Lincoln Porteia

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocei
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Pauderney Avelino
1 vaga

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 Vagas

Gastão Vieira
Jorge Tadeu Mudalen

3 vagas

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Dr. Heleno
João Almeida

João Leão
Josué Bengtson

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)

José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Or. Evilásio Eduardo Campos

Bloco (PSOB, PTB)

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demas
Roberto Brant
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)
AntOnio José Mota AntOnio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas
José Aleksandro (PSL) 4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais

Bloco (PSB, PC do B)

Anrbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1°Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
20 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3° Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Marcos Cintra

Eliseu Moura (PPB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
2 vagas

1 vaga

Suplentes

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Iris Simlles

Miriam Reid

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Filho

Fernando Marconi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Unhares

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Feu Rosa

Lldia Quinan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-702417026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

PPS

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Bloco (PSB, PC do B)

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

Presidente: Pedro Wilson (pn
1° Vice-Presidente: Gilmar Machado (pn
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3° Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSOB)
Titulares

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Eurico Miranda
Renato Silva (PSDB)
1 vaga

Eber Silva

Agnelo Queiroz

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos



Fax: 318·2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Suplentes

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

2 vagas

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Dr. Hélio
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
Ildefonço Cordeiro

Ivanio Guerra
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PT

PFL

POT

PPB

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco (PSB,PC do B)

Bloco (PL, PSL)
Armando Abilio (PMDB)
PPS
Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Eloizio Neves GUimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Antonio Palocei
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
10 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
20 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
30 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia QUlnan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Darcisio Perondi
Euler MoraiS
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Alceu Collares
Serafim Venzon

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Sérgio Novais

1 vaga

Dilceu Sperafico
1 vaga

Gilmar Machado
João Coser

João Magno

Suplentes

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Almeida de Jesus

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias

Lincoln Portela
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 - Reunião: 48s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318·2137

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Geraldo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma

PFL
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Medeiros
Ivanio Guerra Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian 2 vagas

PT
Fernando Ferro Adão Pretto
Luiz Sérgio Iara Bernardi
Professor Luizinho Virgilio Guimarães

PPB
José Janene B. Sá (PSDB)
Vadão Gomes Ricardo Barros
Yvonilton Gonçalves Romel Anizio

POT
Olimpio Pires Airton Dipp

Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso Haroldo Lima

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
10 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
20 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
30 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

1 vaga

Valdemar Costa Neto

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6



Alceste Almeida
Anibal Gomes
Carlos Dunga

FranClstOnio Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Miriam Reid
Olímpio Pires

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feij6

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vaga

Affonso Camargo
AntOnio Carlos Konder Reis

Jairo Azí
Leur Lomanto
Mussa Demas

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

PFL

PT

PPB

POT

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Cornélio Ribeiro
Luis Eduardo

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Femando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunicio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Femandes
Raimundo Colombo

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Arthur Virgflio
José MilitA0
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
JoAo Tota

Carlos santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavígne

PT

PPB

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
10 Vice-Presidente: Nitton Capixaba (PTB)
2" Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3D Vice-Presidente: Francisco Silva (pSn
Titulares

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nitton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
1 vaga

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

De Velasco

Jandira Feghali

Badu Pjcanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry

Airton Cascavel
PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)
Gonzaga Patriota

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
10 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2" Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3D Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB.PTB)

Edinho Araújo
secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZONIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Eujácio Simões

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas

Cabo Júlio

Suplentes

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Nilton Capixaba

Bloco PSOB,PTB

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel
secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAçAo E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
10 Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)
20 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3D Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi

POT
Vivaldo Barbosa Euripedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)



COMlssAo DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierio Araújo José Aleksandro

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
2° Vice·Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDn
Titulares

Ayrton Xerez

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuino
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vi/mar Rocha

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Miche/etto
2 vagas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

PPS

POT

PHS

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

João Herrmann Neto

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318·2125

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Airton Dipp Fernando Zuppo
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Aldo Rebelo Manoel Salviano (PSDB)
Pedro Valadares Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Cabo Júlio Dr. Heleno (PSDB)

Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vlttorio Medioli

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Femando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Aroldo Cedraz
Ati/a Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Suplentes

Agnaldo Muniz

1 vaga

José Pimentel
Valdir Ganzar

Wellington Dias

Luiz Fernando
1 vaga

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

Giovanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
João Castelo

José Carlos Elias
Nelson Otoch

Ricardo Rique

PT

PFL

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

PPS

Euripedes Miranda

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PDT

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Sérgio Carvalho

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
1 vaga

Atila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zi/a Bezerra

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgílio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles

Márcio Bittar
Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo"
Telefones: 318-6998/6999 e 6970



COMISSOES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2" Vice-Presidente: Antonio Palocei (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio BIcudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2" Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Bloco PSB - pedoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST • PMN - PSO - PSL
João Caldas De Velasco

PMOB
Armando Abílio Gustavo Fruet
lédio Rosa Osmar Serraglío
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Renato Vianna
1 vaga

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandír
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

Fettar Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Euripedes Miranda
1vaga

PMDB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Pauderney Avehno
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

PFL
Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Raimundo Santos

WIlson Braga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-7056



(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente: ,
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PSOB
Uno Rossi Coronel Garcia
Moroni Torgan (PFL) Pedro Canedo
Sebastião Madeira Sérgio Reis

PT
Antonio Carlos Blscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno JOnival Lucas Júnior (PFL)
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

PFL
Suplentes

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

6 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PPB

PSOB

PMOB

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Antonio Joaquim AraújO
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Or. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luís Eduardo (POT)
Roberto Brant (PF~)

Vittorio Medioli

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Confúcio Moura
3 vagas

PMOB

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: Oe Velasco (PSL)
1° VIce-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandíra Feghali

Bloco PL • PST • PMN • PSO - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentlno Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco PSB • PCdoB
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Palva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo fi, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

PTB

POT

Iris Simões
1 vaga

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros Relator: Aroldo Cedraz (PFL)



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Ojalma Paes
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

De Velasco Lincoln Portela
secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Te~fOne:318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUIÇAo DE REGIME DE PREVID~NCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNIC(PIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2" Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3° Vice-Presidente: Oro Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB - pedoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST • PMN - PSD - PSL
Marcos de Jesus (PSOB) Remi Trinta

secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-8
TelefOne: 318·7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Colombo
Ursicino Queiroz Raimundo Santos
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Va~ José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Oro Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Enivaldo Ribeiro Yvonilton Gonçalves
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSOS)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Oro Hélio

SuplentesTitulares

Presidente: Oanilo de Castro (PSOB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2" Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMOB)

3 vagas

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgllio Guimarães

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Suplentes

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Silas Câmara (PTB)

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Aroldo Cedraz
cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Ali
Joel de Hollanda
Paes Landim

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Titulares

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

PFL
Gilberto Kassab
Paulo Braga

PFL
AntOnio Jorge (PTB) Jorge Khoury

Jaime Martins José Lourenço
Corauci Sobrinho

Francisco Rodrigues



Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius

PMDS

PSDB

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PMDS

PSDB

PT

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PDT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSS - PCdoS

Max Mauro
Ni/ton Capixaba

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

PDT

PPB

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Djalma Paes

Bloco PL - PST - PMN • PSD • PSL
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Nelson Marquezelli
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagasJoão Grandão

José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PTS

PPB
Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Rodrigo Maia
1 vaga

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

PFL
Titulares Suplentes

Almerinda de Carvalho Luiz Moreira
Átila Lins Marcondes Gadelha

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Jurandll Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço

JoiO Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos
1 vaga

PFL

PSDB

PMDS

Antonio Feijão (PST)

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)
Titulares Suplentes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Sérgio Miranda

Autor: Senado Federal

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
ZO Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Djalma Paes

Proposição: PEC 374/9~



Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

João Grandão Celso Giglio
Padre Roque Max Mauro

Sebastião Madeira João Pizzolatti
Zena~o Coutinho 1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Hugo Biehl
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Airton Cascavel (PPS)
PV

POT

PTB

Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS)

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

PT

PPB

PTB

POT

B. Sá
Nielas: RibeIro

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Renildo Leal

Almir Sá
Oliveira Filho

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

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)

PFL

Suplentes

6 vagas

André Benassi
Feu Rosa

José MilitA0
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landim

Pedro Bíttencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Caio Riela

Celso Russomanno
2 vagas

Autor: Poder Executivo

PTB

PPB

PT

PSDB

PMDB

Proposição: PL 634175

PFL
Titulares

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzellí

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
(naldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Presidente: João Castelo (PSD8)
1" Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMD8)
:zo Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PP8)
Relator. Ricardo Fiuza (PFL)

Suplentes

Evandro Milhomen

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

4 vagas

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Antonio Joaquim Aralljo Luiz Antonio Fleury

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

PPB

PT

PSOB

PMOB

Proposição: PEC 89/95

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-8
Telefone: 318-7058

Vanessa Grazziotin

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
ZlIa Bezerra

Presidente: Rafael Guerra (PSD8)
1" Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2" Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3" Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Ana Catarina
Anibal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José (ndio
Norberto Teixeira

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra



Roberto Jefferson Fernando Gonçalves Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Bloco PSB - PCdoB

José Antonio Aldo Rebelo

1 vaga
Airton Cascavel

Paulo Rocha
3 vagas

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer

1 vaga

Neuton Lima (PFL)

Nelson Marquezelli
1 vaga

PT

PTB

PDT

PPB
Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
João Pizzolatti

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

João Caldas José Carlos Elias
Josué Bengtson

Coriolano Sales (PMDB)

PPS

PDT

José Roberto Batochio

Lincoln Portela

Ayrton Xerêz

Secretario: SilvIo Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 1 vaga

Bloco PSB - PCdoB

Inácio Arruda

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 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 N° 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.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Fernando Gabeira (PV)

Proposição: PEC 20/95

1 vaga

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
1° Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

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

PFL
Titulares

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

PMDB

Suplentes

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopes
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (PTB)

Darcísio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themístocles Sampaio
2 vagas

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMDB
Darcfsio Perondl
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda

PSDB
Luciano Castro (PFL)

Paulo Mourão
Sérgio Reis

3 vagas

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marc[o Forte.s



Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa Or. Hélio

POT
Fernando Zuppo

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

PT
4 vagas

Bloco PSB - PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Lincoln Portela João Caldas

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PPB
Júlio Redecker

Nela Rodolfo (PMOB)
1 vaga

Secretária: Edla Calheira Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, An~xo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 : Fax: 318-2140

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima

PTB
Fernando Gonçalves

Magno Malta
POT

1 vaga

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Valadares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS"

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2" Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplentes

PFL

PT
Padre Roque

1 vaga
PPB

João Tota
1 vaga

PTB
1 vaga

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

1 vaga

4 vagas

2 vagas

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vii::ente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSDB

PMDB

Proposição: PL 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente: Walclomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

José Cartas Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

3 vagas

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PSOB

PMDB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Cartos Aleluia

Fernando Gabeira

Proposição: Requerimento

Pedro Wilson
Wellington Dias

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Ary Kara
1 vaga

Duilio Pisaneschi



Bloco PSB - PCdOB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB - PCdoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST • PMN - PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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)

Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

PSDB

PFL

Suplentes

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch

Hermes Parcianello
José Indio

Osvaldo Reis
3 vagas

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonça Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

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 À 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 PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (pSn
2° Vice-Presidente: João Paulo (pn
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonça Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Synval Guazelli
3 vagas

Titulares

PFL

Antonio Feijão (PST) Affonso Camargo
Amon Bezerra Darci Coelho
Badu Picança Deusdeth Pantoja

Max Rosenmann José Rocha
Zenaldo Coutinho Moreira Ferreira

1 vaga Paulo Octávio
Roberto Brant

Antonio Carlos Biscaia
PMDB

Carlos Santana Gessivaldo Isaias

Fernando Marroni Jorge Alberto

Wellington Dias Júlio Delgado
Mattos Nascimento (pSn

Jair Bolsonaro Norberto Teixeira
2 vagas Paulo Lima

PSDB
Augusto Franco

Roberto Jefferson Dr. Heleno
João Almeida

Wanderley Martins Jovair Arantes

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PT

POT

PPB

PTB

Proposição: PEC 151/95

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

PMDB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Titulares

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Luiz Antonio Fleury

Euripedes Miranda

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa



PPS

Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7066 Fax· 318-2140

COMlgSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇAo DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA·ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

PDT
Ollmpio Pires 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

1 vaga

Múcio Sá
Ricardo Izar

1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

2 vagas

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abilio

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

PV

PFL

PT

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Bloco PSB· pedoB
Jandira Feghali

Armando Monteiro

Dumo Pisaneschi

Carlos Santana
Pedro celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros
Mussa Dames
Neuton Lima
Roland Lavigne

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice·Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
20 Vice·Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B
Telefone: 318·8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÓE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Josué Bengtson

José Antonio

Sérgio Carvalho José Borba
1 vaga Pedro Chaves

1 vaga

Suplentes

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcisio Perondi

Fernando Coruja

4 vagas

Dr Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Regis Cavalcante

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PT

PPB

PTB

PDT
José Roberto Batochio

Bloco PSB - PCdoB

Silvio Torres
Vicente Arruda

Proposição: PL 1.615/99

Márcio Bittar

Fernando Ferro
Joio Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Dr. Evilásio

Celso Giglio

Titulares

PMDB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Presidente: João Henrique (PMDB)
1Q Vice-Presidente:

20 Vice·Presidente: Teima de Souza (PT)

3° Vice·Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
Joio Henrique



Bloco PSB· PCdoB
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Bispo Wanderval Robério Araújo

Iris Simões

Confúcio Moura
Salatiel Carvalho Arnaldo Faria de Sá

3 vagas José Unhares

Darcisio P~rondj

Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSDB

PT

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

PPB

PTB

PDT

celso Russomanno
Eurico Miranda

Renildo Leal

Fernando Zuppo

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

PFL
José Ronaldo Almerinda de Carvalho
Neuton Uma Átila Uns
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMDB
Darcisio Perondi Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSDB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia MárCIO Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: GastA0 Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

Jutahy Júnior
Léo Alcãntara

Uno Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Henrique Fontana
José Genoino

2 vagas

José Carlos Coutinho
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Raimundo Colombo
Robson Tuma
Wilson Braga

Gerson Peres
Romel Anizio

Yvonilton Gonçalves

Silas Câmara

Marçal Filho
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PFL

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Cezar Schirrner
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Celso Giglio

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz NonO
Luciano Castro
Medeiros

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzío
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

PDT

PPB

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Herculano Angh,inetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Jandira Feghali

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda



José Pimentel PPB
3 vagas Almir Sá João Tota

Iberê Ferreira 2 vagas
Yvonilton Gonçalves

PPB
PTBEdmar Moreira

1 vaga Nelson MarquezelliJair Bolsonaro
Oliveira Filho POT

PTB Neiva Moreira Serafim Venzon

Fernando Gonçalves Bloco PSB • PCdoB
José Carlos Martinez Paulo Baltazar 1 vaga

Eurlpedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL • PST • PMN • PSO - PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • PCdoB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTOES
RELACIONADAS À VIOL~NCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAis, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTOES, INDICAÇOES E ELABORAR

PROPOSIÇOES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
20 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3D VICe-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares Suplentes

PPS

4 vagas

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Wanderley Martins

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

POT

PSOB

PMDB

Bloco PSB - PedoB
Dr. Evilãsio Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Neiva Moreira

Aroldo cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
ProposiçAo: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
10 Vice·Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
20 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3D Vice·Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

A1ceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

POT

PPS

PSDa

PMDB

Walfrido Mares Guia

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Coronel Garcia
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Paloccl
Marcos Rolim
Wellington Dias

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Márcio Bittar

A1dir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Alexandra Cardoso



Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio Almeida de Jesus Cabo Júlio

PPS PV
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2° Vice·Presidente: Paulo Paim (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Proposição: PEC 472-D/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

PFL
Átila Lins

Costa Ferreira
IIdefonço Cordeiro

Luciano Castro
Neuton Lima

Pedro Fernandes
Wilson Braga

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia Pedro Eugênio (PPS)

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

.Raimundo Colombo

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, si 165-B
Telefone: 318-7056

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Damião Feliciano Francisco Silva (PST)
Júlio Delgado Luiz Bittencourt
Paulo Lima Nelo Rodolfo
Synval Guazzelli 2 vagas
Wilson Santos

PSDB
Dino Fernandes Fátima Pelaes
Feu Rosa Jovair Arantes
Inaldo Leitão Luiz Carlos Hauly
Luiz Ribeiro Mareio Fortes
Pedro Henry Marisa Serrano
Romeu Queiroz Sérgio Carvalho

PT
Avenzoar Arruda Babá
Jair Meneguelli Carlos Santana
Paulo Paim Paulo Rocha
Pedro Celso Waldomiro Fioravante

PPB
Enivaldo Ribeiro Almir Sá
Herculano Anghinetti João Tota
Pedro Corrêa Ricardo Barros

PTB
Eduardo Paes Caio Riela
Magno Malta Silas Câmara

PDT
Alceu Collares Euripedes Miranda

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas De Velasco

PV

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

Fernando Coruja

Sérgio Miranda

José Genoino
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar 8erraglio
Ricardo Izar

PSDB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres •
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PDT
Eber Silva



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TITULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$5.50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

ISSN: 85-7~

R$2,20

RELATóRIo DA lU CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELAT6R10 DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041.9

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇAo DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-077·X

R$1,10

LocaIs de venda: Mfdia LIvrarIa. Ed. PrIncipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informaç&Ms: CoordenaçAo de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA,1999.2003

ISBN: 85·7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$50,OO (2'1.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85·7365-074·5

R$5,OO

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999·

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

RS 1.32

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

Locais de venda: Midla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TITULOS PUBLICADOS - 199812000

cÂMARA DOS DEPUTADOS

Diatrlbulçlo gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1.10

LEGISLAçAO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1.32

CHAMBER Of DEPUTlES

Dlstribulçlo gratuita

CóDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 1l3-7365-03S-9

R$2,20

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85-7385-045-1

R$1.43

locais de venda: Mfdia UvrarIa. Ed. PrIncipal e Anexo IV da Câmara doa Deputados. TeleiJnes: (061) 318-847717271.
InformaçOes: Coon1enaçAo de Publicações. Telefone: (061) 318-6885. E-mait: pubtlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÁO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TITULOS PUBLICADOS - 1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

ISBN: ss-.7365-067-2

R$3,54

COMBATENDO A,CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO 'DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO ,DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

... POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85·7365-059-1

RS10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85·7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
Cc;>MISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InformaçOes: Coordenação de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-6865. E·maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TITULaS PUBLICADOS -1998/2000

DECLARAçAo UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

ISBN: 85-7365-057-5

RS2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇAo
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBléIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRiO

ISBN: 85-7365-054-0

Dlstrlbulçao gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

R$5,OO

Locais de venda: Midia Uvraria. Ed. Principal eAnexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenaçao de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedl@camara.gov.br



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCD ou DSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso'

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou 05F cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
geado =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0920

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$O)O
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco d~ B"",,!l5~.

Aghcia 3602-1, conta na 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEIT:W"
indicando a assinatura pretendida, conforme: tabe:la de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-\ - Assinaturas de Diários
02000202902003-X -- Venda de Editais
02000202902004·8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Befl.'; (Jeilio)
02000202902007·2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA OOS TRÊS PODERES SIN~· BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administrnção
Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas. comJ~ Leite. Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.
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SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 336 PÁGINAS


