
.. :.'.::

., .:'::.
: ~ ... ;.:::



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Biênio 2001/2002)

PRESIDENTE

1! VICE·PRESIDENTE

2! VICE·PRESIDENTE

1! seCRETÁRIO

2! seCRETÁRIO

3º seCRETÁRIO

4!! seCRETÁRIO

1~ SUPLENTE DE SECRETÁRIO

2º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

3!! SUPLENTE DE SECRETARIO

4!! SUPLENTE DE SECRETÁRIO

AÉCIO NEVES - PSDB - MG

EFRAIM MORAIS - PFL - PB

BARBOSA NETO - PMDB - GO

SEVERINO CAVALCANTI - PPB - PE

NILTON CAPIXABA - PTB - RO

PAULO ROCHA - PT - PA

CIRO NOGUEIRA - PFL - PI

PEDRO VALADARES - PSB - SE

SALATIEL CARVALHO - PMDB - PE

ENIO BACCI - PDT- RS

WILSON SANTOS - PMDB - MT



CONGRESSO NACIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 33

Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° O Art. 149 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, re-
numerando-se o atual parágrafo único para § 1°:

"Art. 149 .
§ 1° ..
§ 2° As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o

caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
11 - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e

seus deriVados e álcool combustível;
111 - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da opera

ção e, no caso de importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
§ 3° A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equipa

rada à pessoa jurídica, na forma da lei.
§ 4° A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. " (NR)

Art. 2° O art. 155 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 155 ..

§ 2° .

IX - ..
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física

ou jurídica, ainda que não seja contribuinte hab~ual do imposto, qualquer que seja a sua finali
dade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde es
tiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;

XII- ..

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma úni
ca vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no in
ciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também
na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do caput deste artigo e o art.
153, I e 11, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica,
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.
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§ 4° Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:
I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o im

posto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;
11 - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus deri

vados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será
repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade
que ocorre nas operações com as demais mercadorias;

111 - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes
e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não-contribuinte, o im
posto caberá ao Estado de origem;

IV ..:.. as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e
Distrito Federal, nos termos do § 2°, XII, g, observando-se o seguinte:

a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por pro-
duto;

b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, inci
dindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em
uma venda em condições de livre concorrência;

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art.
150,111, b.

§ 5° As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4°, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos do § 2°, XII, g." (NR)

Art. 3° O art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 177 ..

§ 4° A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:

I - a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o dis

posto no art. 150, 111, b;
li - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás

natural e seus derivados e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petró

leo edo gás;
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes." (NR)

Art. 4° Enquanto não entrar em vigor a lei complementar de que trata o art. 155, § 2°, XII, h, da
Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos do § 2°, XII, g,
do mesmo artigo, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.

Art. 5° Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Brasília, 11 de dezembro de 2001. - Mesa da Câmara dos Deputados - Deputado Aécio Neves,

Presidente - Deputado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente - Deputado Barbosa Neto, 2° Vice-Presidente 
Deputado Severino Cavalcanti, 1° Secretário - Deputado Nilton Capixaba, 2° Secretário - Deputado Paulo
Rocha, 3° Secretário - Deputado Ciro Nogueira, 4° Secretário - Mesa do Senado Federal- Senador Ramez
Tebet, Presidente - Senador Edison Lobão, 1° Vice-Presidente - Senador Antonio Carlos Valadares, 2°
Vice-Presidente, Senador Carlos Wilson, 1° Secretário - Senador Antero Paes de Barros, 2° Secretário 
Senador Ronaldo Cunha Lima, 3° Secretário - Senador Mozarildo Cavalcanti, 4° Secretário.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 503, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Sociedade de Proteção à Criança Pobre de Aratuba
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aratuba, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 250, de 7 de junho de 2000, que autoriza a

Sociedade de Proteção à Criança Pobre de Aratuba a executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aratuba, Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 504, DE 2001

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação de Radiodifusão Rodesindo
Pavan para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade
de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/no, de 2 de dezembro de 1999, que outorga

concessão à Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pavan para executar, por quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 505, DE 2001

Aprova o ato que renova permissão de "Rádio Subaé ltda." para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Feira de Santana,
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 366, de 24 de julho de 2000, que renova por

dez anos, a partir de 26 de agosto de 1997, a permissão de "Rádio Subaé Ltda.", outorgada originariamente a
"Rádio Subaé de Freqüência Modulada Ltda.", para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 506, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Carmo do Rio
Verde/GO a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carmo do Rio
Verde, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 275, de 14 de junho de 2000, que autoriza

a Associação Rádio Comunitária de Carmo do Rio Verde/GO a executar, por três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral. nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 507, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educação Rural Ltda., para
explorar serviço de radio difusão sonora em onda tropical na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 17 de julho de 2000, que renova por

dez anos, a partir de 1° de maio de 1993, a concessão da Rádio Educação Rural Ltda. para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Campo Grande, Estado
do Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 508, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária Prima a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte Mor, Estado de São Paulo..

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 412, de 31 de julho de 2000, que autoriza a

Associação Cultural e Comunitária Prima a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Monte Mor, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do árt. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 509, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Terra Boa a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Terra Boa, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 266, de 14 de junho de 2000, que autoriza

a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Terra Boa a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Terra Boa, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 510, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Porto Calvo a
executar serviço radiodifusão comunitária na cidade Porto Calvo, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n0274, de 14 de junho de 2000, que autoriza

a Associação Comunitária Amigos de Porto Calvo a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Calvo, Estado de Alagoas.

Art. 2° Este decreto h:~gislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 511, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Educadora FM - RACElFM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n0224, de 31 de maio de 2000, que autoriza a

Rádio Comunitária Educadora FM - RACElFM a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado

Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 512, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária "Caminho do Sol" a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Queluz, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 467, de 14 de agosto de 2000, que autoriza

a Associação Comunitária "Caminho do Sol" a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Queluz, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 513, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cristalense de Radiodi
fusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cristais, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n0205, de 8 de dezembro de 1999, que autori

za a Associação Comunitária Cristalense de Radiodifusão a executar, por três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cristais, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal,ll de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 514, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Mineiros do Tietê (SP) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Mineiros do Tietê, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 519, de 25 de agosto de 2000, que autoriza

~

a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Mineiros do Tietê (SP) a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mineiros do Tietê, Estado de São
Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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PLS n° 65/00 (pL nO 5.909/01, na Câmara dos N° 1.408/01 _ Do Senhor Deputado Inaldo
Deputados). 64414 Leitâo, Presidente da Comissão de Constituição

NO 1.696/01 - Do Senhor Senador Mozaril- e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
do Cavalcanti, Quarto-Secretário, no exercício da 857/01, apreciado pela referida Comissão. 64417

Primeira Secretaria do Senado Federal, subme- N° 1.411/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
tendo à revisão da Câmara dos Deputados o Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
PLS nO 74/01 (PL nO 5.910/01, na Câmara dos e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
Deputados). 64414 868/01, apreciado pela referida Comissão. .. 64417

NO 1.697/01 - Do Senhor Senador Mozaril- N° 1.412/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
do Cavalcanti, Quarto Secretário, no exercício da Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
Primeira Secretaria do Senado Federal, subme- e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
tendo à revisão da Câmara dos Deputados o 913/01, apreciado pela referida Comissão. .. ......... 64417

PLS n° 170 (PL nO 5.911/01, na Câmara dos De- N° 1.413/01 _ Do Senhor Deputado Inaldo
putados). 64415 Leitão, Presidente da Comissâo de Constituição

NO 1.698/01 - Do Senhor Senador Mozaril- e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nO
do Cavalcanti, Quarto Secretário, no exercício da 936/01, apreciado pela referida Comissão. ..... ...... 64418

Primeira Secretaria do Senado Federal, subme- N° 1.414101 - Do Senhor Deputado Inaldo
tendo à revisão da Câmara dos Deputados o Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
PLS n° 188 (PL nO 5.912/01, na Câmara dos De- e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nO
putados)................................................................. 64415 937/01, apreciado pela referida Comissão. 64418

N° 1.667/01 - Do Senhor Deputado Ino- N° 200/01 - Da Senhora Deputada Ana
cêncio Oliveira, Lider do Bloco Parlamentar Catarina Presidente da Comissão de Defesa do
PFLlPST, indicando os nomes dos Deputados do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, comuni-
referido Partido que integrarão a CPI destinada a cando que a relerida Comissão apreciou o PL n°
"Investigar o destino dado aos recursos angaria- 2.889/97................................................................. 64418

dos com o recolhimento da Contribuição sobre N0 250/01 - Da Senhora Deputada Ana
Movimentação Financeira... 64415 Catarina, Presidente da Comissão de Delesa do

NO 1.127/01 - Do Senhor Deputado Jutahy Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, comuni-
Junior, Lider do PSDB, indicando os Deputados cando que a referida Comissão apreciou o PL n°
do referido Partido que integrarão a Comissão 28/00........ 64418

Representativa do Congresso Nacional. .. ..... ........ 64416 N° 716/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referi
da Comissão lez a leitura da Mensagem nO
941/01 · ·.64418

N° 798/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, solicitando a apensação
dos Projetos de Lei nOs 4.488/01, 4849/01 e
4.847/01 ao PL nO 2.559/00....... 64418
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nanças e Tributação, encaminhando o PL n° 115° aniversário de fundação da Igreja de Deus
2.309-A/OO. 64419 no Brasil. 64423

N° 158/01 - Do Senhor Deputado Antônio
Cambraia, Presidente da Comissão de Minas e
Energia, comunicando que a referida Comissão
aprovou o PL n° 3.620/00. 64419

N° 208/01 - Do Senhor Deputado Hélio
Costa, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, solicitando a re-
constituição da Mensagem nO 27/01........... 64420

N° 861/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nO 2.667/00. 64420

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Gerson Gabrielli,
requerendo a retirada de tramitação do PL nO
5.552101....... 64420

- Do Senhor Deputado José Indio, reque
rendo que seja apensada a PEC nO 283/00, à
PEC nO 3-A/99. 64420

- Da Senhora Deputada Luci Choinacki, re
querendo a retirada dos Requerimentos de Infor-
mação nOs 3.976 e 3.977..... 64421

- Do Senhor Deputado Paulo Paim, reque-
rendo a tramitação conjunta dos PL 152/00 e
1.239/95 ao PL nO 3.198/00....... 64421

- Do Senhor Deputado Paulo Paim, reque
rendo tornar sem efeito o requerimento que soli
cita apensação dos Projetos de Lei rfS 152/00 e
1.239/95 ao PL nO 3.198. 64421

- Do Senhor Deputado Paulo Paim, reque-
rendo a retirada do PL nO 1.239/95........................ 64421

INDICAÇÕES

Indicação n° 2.357, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Ministério da Saú
de a implantação de obras de infra-estrutura hí
drica drenagem no Município de Sâo Gonçalo no
Estado do Rio de Janeiro. 64422

Sessão Solene de 11-12-2001
IV - Homenagem

Transcurso do 115° aniversário de funda-
ção da Igreja de Deus no Brasil............................. 64423

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convite
ao Supervisor Nacional da Igreja de Deus no
Brasil, Pastor Expedito Ferreira de Melo, ao
Vice-Governador do Distrito Federal, Pastor
Benedito Domingos, ao Supervisor da região
central da Igreja de Deus no Brasil, Pastor Da
vid Rodrigues da Silva, ao Supervisor da re
gião sudeste da Igreja de Deus no Brasil, Pas
tor Eli Januário dos Reis, para composição da
Mesa Diretora dos trabalhos. Transcurso do

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL -' MG),
ALDIR CABRAL (Bloco/PFL - RJ) - Transcurso
do 115° aniversário de fundação da Igreja de
Deus no Brasil. 64424

PRESIDENTE (Lincoln Porte/a) - Convite
ao Supervisor da região centro-oeste da Igreja
de Deus no Brasil, Pastor Erasque da Rocha Via
na, para composição da Mesa Diretora dos traba-
lhos. 64428

JORGE PINHEIRO (PMDB - DF), SILAS
CÂMARA (PTB - AM), DE VELASCO (Blo
co/PSL - SP), BISPO RODRIGUES (Bloco/PL 
RJ) - Transcurso do 115° aniversário de funda-
ção da Igreja de Deus no Brasil.................. 64428

PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Relevân-
cia dos trabalhos sociais realizados pelas igrejas
evangélicas no Brasil. 64434

V - Encerramento
2 - ATA DA 261 8 SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, DA 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2001

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

são anterior

'" - Leitura do expediente
Sessão Ordinária de 11-12-2001
IV - Pequeno Expediente

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - Con
fiança na rejeição, pelo Senado Federal, do pro
jeto de lei sobre flexibilização das leis trabalhis
tas brasileiras. Responsabilidade do Congresso
Nacional pela correção da tabela do Imposto de
Renda, pela elevação do valor do salário minimo
para 220 reais e pela renegociação de dívidas
dos pequenos agricultores ;.. 64442

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Participação do Brasil na conferência prepara
tória para a " Assembléia Mundial das Nações
Unidas sobre Envelhecimento, realizada na
Bolívia. 64443

WALDIR PIRES (PT - SA) - Repúdio à
proposta de aumento do valor do salário mínimo,
apresentada pelo Governo Federal. 64443

PAULO MAGALHÃES (Bloco/PFL - BA) 
Conveniência de rejeição da proposta de aumen
to do valor do salário mínimo, apresentada pelo
Governo Federal. 64444

RICARDO SERZOINI (PT - SP) - Protesto
contra manobras protelatórias utilizadas pelo Go-
verno Federal para a correção da tabela do



PAULO PAIM (PT - RS) - Considerações
sobre dispositivo apresentado pelo orador ao
projeto de lei acerca da elevação do valor do sa-
lário mínimo. " .. " " " "................ 64451

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP) - Conveniên
cia de realização, pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social, de maiores
investimentos no País. Apresentação de requeri
mento de informações ao BNDES sobre os finan
ciamentos previstos para as médias, pequenas e
microempresas. " " .. " "" " .. " .. ,,. 64452

ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM) - Realiza
ção, no Município de Manacapuru, do 11 Fórum
Permanente dos Prefeitos do Interior do Estado
do Amazonas. Visita, ao País, do Primeiro-Mi
nistro da Federação Russa, Mikhail Kasianov.
Expectativa de fortalecimento do comércio bilate-
ral entre o Brasil e aquele país. ........ ....... ...... ........ 64453

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Apresentação de projeto de lei sobre elevação do
valor do salário mínimo para 210 reais.................. 64453

INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE)
- Apoio às medidas de recuperação e expansão
da cultura algodoeira do Estado de Pernambuco. . 64454

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Transcur
so do Dia da Declaração Universal dos Direitos
Humanos - 10 de dezembro. Participação da
raça negra na história da civilização brasileira.
Destinação de vagas em universidades para es-
tudantes negros. 64455

FEU ROSA (PSDB - ES) - Posse do De
sembargador Alemer Ferraz Moulin na Presidên
cia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo. 64456

RITA CAMATA (PMDB - ES) - Participação
brasileira no Programa Internacional de Avaliação
de Alunos, coordenado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico. ......... 64456

IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE) - Matéria
intitulada "Promessa de Punição" a respeito de ir
regularidades em bulas de medicamentos, publi-
cada pelo jornal Correio Braziliense. Anúncio
de apresentação, pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, de projeto de lei sobre institui·
ção de multas aos responsáveis pela distribuição
de fármacos com bulas sem as devidas especifi-
cações. Oportunidade da transferência, para
Estados e Municípios, da gestão de recursos
destinados à erradicação de doenças endêmicas. 64457

64445
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Imposto de Renda, Defesa de reajuste do valor Necessidade de inclusão dos pequenos produto-
do salário mínimo, "".,,, ..... ,, .... ,,.,, ........ ,, ... ,, ... .,..... 64444 res rurais na renegociação do endividamento

agrícola. Implementação dos Programas Adote
uma Praça e Adote o Verde pela Prefeitura de
Recife, Estado de Pernambuco "" ,., ,,' 64450

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO) - Exce
lência da política de incentivos fiscais posta em
prática pelo Governo do Estado de Rondônia .

CARLOS NADER (Bloco/PFL - RJ) - Re
gozijo com a presença do Ministro da Integração
Nacional, Senador Ney Suassuna, na região
sul-fluminense e do médio Paraíba. Outorga, pelo
Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Ja
neiro, da Medalha Joaquim Leite ao orador, em
reconhecimento à atuação em favor do desenvol-
vimento socioeconômico da cidade ..... "................ 64445,

MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE) 
Fiscalização de obras e ressarcimento aos cofres
públicos de verbas desviadas, como condições
para concessão de reajuste ao salário mínimo e
correção da tabela do Imposto de Renda. ".......... 64446

EUNICIO OLIVEIRA (PMDB - CE) - Ra
zões do apoio do orador à aprovação da Propos
ta de Emenda à Constituição nO 203, de 1995,
sobre propriedade das empresas jornalísticas e
de radiodifusão sonora e de sons e imagens. ....... 64446

PADRE ROQUE (PT - PR) - Associação ao
pronunciamento do Deputado Moroni Torgan. Re-
alização no Japão de congresso internacional so-
bre prostituição, comércio ilegal de crianças e trá-
fico de mulheres. Solicitação às autoridades com-
petentes de providências com relação a assassi-
natos e desaparecimentos de mulheres na região
metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. """" 64448

GEOVAN FREITAS (PMD - GO) - Solicita
ção ao Presidente da República de destinação
de maiores recursos orçamentários às Forças
Armadas. Elogio à atuação do Exército brasileiro. 64448

PAULO LESSA (PPB - RJ) - Repúdio ao
panfleto com nomes de parlamentares apoiadores
de propostas prejudiciais aos trabalhadores brasi
leiros, distribuído pelo Sindicato dos Servidores
Civis nas Forças Armadas. Matéria publicada pela
revista Veja acerca da flexibilização da Consolida
ção das Leis do Trabalho. Solicitação ao Ministério
do Trabalho e Emprego de fiscalização da aplica-
ção de recursos da contribuição sindical. " " 64449

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Inau
guração de rede de eletrificação rural no Municí
pio de Alto Paraíso, Estado de Rondônia. Neces
sidade de realização de investimentos públicos
em obras de infra-estrutura nos pequenos muni-
cípios brasileiros "...... 64450

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Defesa de alocação de recursos orçamentários
para reajuste dos vencimentos dos servidores
públicos e elevação do valor do salário mínimo.
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EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.) 
Necessidade de aprovação, pela Casa, do Proje-
to de Lei n° 3.384, de 2000, sobre criação de Va-
ras do Trabalho no País ..

JOSÉ CARLOS ELIAS (pTB - ES. Pela or
dem.) - Decretação de estado de calamidade pú-
blica e de emergência em Municípios do Estado
do Espírito Santo, em decorrência das chuvas.
Presença, no Distrito Federal, de Prefeitos Muni-
cipais do Estado em busca de recursos para re-
versão dos efeitos de enchentes. Solicitação ao
Governo Federal de liberação de recursos orça-
mentários ao Estado do Espirito Santo. 64491

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem.) - Posse de novos membros da Defensoria
Pública da União. Aprovação, pela Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de ,Janeiro, de pro
posta de concessão de autonomia financeira à
Defensoria Pública estadual. 64492

ADÃO PRETIO (PT - RS. Pela ordem.) 
Apresentação de requerimento de informações à
Secretaria da Receita Federal sobre as razões
da aplicação de multa à Rede Brasil Sul de Co-
municações... 64493

EULER MORAIS (PMDB - GO) - Inevitá
vel agravamento do quadro de miséria e fome no
País com a pretendida flexibilização das leis tra
balhistas brasileiras. Desempenho do orador à

64466

64466

64470

64467

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Apoio ao projeto de lei sobre reajuste da tabela
do Imposto de Renda da Pessoa Física ..

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Resultado
de pesquisa de opinião pública indicativo de prefe
rência do eleitorado pela candidatura de Luiz Inácio
Lula da Silva para a Presidência da República .

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA) - Crise
da cacauicultura brasileira. Anúncio, pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, de adoção
de medidas para recuperação do setor .

JORGE KHOURY (Bloco/PFL - BA) - De
fesa de criação da Universidade do Vale do Rio
São Francisco, com instalação de campus da ins
tituição nos Municípios de Juazeiro, Estado da
Bahia, e Petrolina, Estado de Pernambuco. Repú
dio ao projeto de lei do Ministério da Educação
sobre criação de universidades. Documentos re-
ferentes ao tema ..
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LUISINHO (PPB - RJ) - Atuação parla- JOÃO TOTA (PPB - AC) - Fortalecimento
mentar do orador em favor do povo do Estado do da aliança política PPB/PMDB/PFUPSUPL - MDA
Rio de Janeiro, particularmente da comunidade para as próximas eleições no Estado do Acre. ........ 64482
do Município de Belford Roxo. 64465 JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS -

PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL - AM) S~) - Dilema da correção da T~ela d~ Ded.~-

- Importância da aprovação, pelo Fundo Monetá- çoes do Imposto de Renda. Conslderaçoes Crltl-
rio Internacional, de relatório sobre certificação cas sobre a ofensiva militar norte-americana no
do controle fiscal no Brasil. Anúncio de reativa- Afeganistão. 64483
ção, pela Caixa Econômica Federal, do financia- RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) -
mento para aquisição e consórcio de imóveis....... 64465 Anúncio, pelo Governador Jaime Lerner, do Esta

do do Paraná, de construção de casas populares
com financiamento da Caixa Econômica Federal. 64485

NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO) 
Transcurso do Dia Internacional para a Abolição
da Escravidão - 2 de dezembro. Urgência na
adoção de medidas coibidoras da exploração do
trabalho e~cravo no Brasil e no mundo.................. 64485

V - Grande Expediente
SAULO PEDROSA (PSDB - BA) - Existên

cia de discriminação racial no Pais. Apreciação,
pela Casa, da proposta de instituição do Estatuto
da Igualdade Racial..... 64486

VALDECI PAIVA (Bloco/PSL - RJ. Pela or-
dem.) - Escalada da violência no País. Necessi-
dade de maior empenho das autoridades gover
namentais no combate ao crime organizado......... 64491

ARY KARA (PTS - SP) - Transcurso do
Dia do Fonoaudiólogo - 4 de dezembro, do Dia
do Teólogo - 30 de novembro e do Dia da Polícia
Militar - 15 de dezembro. Lançamento, pelo Go
verno Federal, do Programa de Arrendamento
Residencial. 64477

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Crí
ticas do movimento sindical goiano ao Projeto
de Lei nO 5.483, de 2001, sobre flexibilização
das leis trabalhistas brasileiras. Expectativa
quanto à rejeição do projeto pelo Senado Fede
ral. Falecimento do ex-Prefeito Oscar Santos, do
Município de Caldas Novas, Estado de Goiás.
Reconhecimento, pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNESCO, da cidade de Goiás como Patrimônio
Histórico Cultural da Humanidade. Homenagem
prestada pela Associação Médica Brasileira ao
cirurgião e professor emérito da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Goiás,
Luiz Rassi.............................................................. 64479

FLÁVIO ARNS (PT - PR) - Excelência da
atuação das Associações de Pais e Amigos de
Excepcionais - APAE. 64481
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frente da Secretaria Especial de Solidariedade
Humana do Governo de Goiás. Críticas à admi
nistração do Governador Marconi Perillo. Déficit
habitacional brasileiro .

DOLORES NUNES (PMDB - TO. Pela or
dem.) - Urgente necessidade de recuperação da
BR-153 .

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Maior rigor na fiscalização, pela Agência Nacio
nal de Telecomunicações, das ações da empresa
Telemar no interior do Estado do Rio de Janeiro...

MARÇAL FILHO (PMOB - MS. Pela or
dem.) - Transcurso do 48° aniversário de eman
cipação político-administrativa do Município de
Itaporã, Estado do Mato Grosso do Sul - 10 de
dezembro .

MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Pela ordem.)
- Participação na solenidade de formatura de es
tudantes da Fundação Lowtons de Educação e
Cultura, em Campo Grande, capital do Estado do
Mato Grosso do Sul. Reclamação de trabalhado
res da ativa e de aposentados contra a interferên
cia do Governo Federal na apreciação do projeto
de lei referente à flexibilização de dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho. Pagamento
do décimo terceiro salário aos servidores públicos
suJ-matogrossenses. Realizações do Governador
leca do PT, do Estado do Mato Grosso do Sul. .....

ALDIR CABRAL (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem.) - Homenagem à Igreja de Deus no Brasil. ..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Manifestação de boas-vindas aos estudantes do
Estado de São Paulo presentes nas galerias ........

JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (Bloco/PFL
ES. Pela ordem.) - Aplausos ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso pelo posicionamento re
lativo às medidas protecionistas adotadas pelos
Estados Unidos da América. Possível ingresso do
Brasil na Área de Livre Comércio das Américas.....

NICE LOBÃO (Bloco/PFL - MA. Pela ordem.)
- Defesa de elevação do salário mínimo para o va
101' correspondente a 100 dólares norte-americanos..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Urgente esclarecimento dos verdadeiros propósi
tos da violência praticada por encapuzados con
tra a população de rua no Município de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. Anúncio de
apresentação, à Comissão de Direitos Humanos,
de denúncia acerca do fato .

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or
dem.) - Outorga, pela Câmara Municipal de
Campinas, Estado de São Paulo, do Título de Ci
dadão Campineiro ao Deputado Federal Bispo
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Wanderval. Alerta aos trabalhadores brasileiros
sobre assinatura, sem conhecimento exato dos
cálculos efetuados pela Caixa Econômica Fede
ral, de termo de adesão para recebimento da
correção do saldo do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Crise dos planos de saúde no
País. Necessidade de fortalecimento do Sistema
Único de Saúde ..

OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Falecimento do sociólogo Vilmar Farias...

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem.) - Desmembramento da Universidade Fe
deral da Paraíba e criação da Universidade Fe-
deral de Campina Grande .

EBER SILVA (Bloco/PST - RJ. Pela OI'·

dem.) - Posse do DI'. Francisco de Assis Peça
nha como Desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro .

MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS - AC. Pela
ordem.) - Inconformidade com a aprovação, pela
Câmara dos Deputados, do projeto de lei sobre
flexibilização das leis trabalhistas brasileiras. Li
beração, pelo Governo Federal, de recursos de
emendas orçamentárias para aprovação de ma-
térias de seu interesse ..

LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pela or
dem.) - Desempenho e contribuição da agrope
cuária para o equilíbrio da balança comercial bra
sileira. Fatores determinantes do desenvolvimen
to do setor na região Centro-Oeste. Importância
de adoção de novas políticas de apoio à agrope
cuária brasileira. Necessidade de realização de
maiores investimentos na infra-estrutura da
região Centro-Oeste, especialmente de transpor
tes. Excelência da atuação da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. Defesa
de criação de fundo setorial para o agronegócio...

DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Pela or
dem.) - Apoio ao desmembramento da Universi
dade Federal da Paraíba e à criação da Universi
dade Federal de Campina Grande, no Estado da
Paraíba ..

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or
dem.) - Elevados lucros obtidos pelas institui
ções bancárias no País. Defesa de aplicação pe
los bancos, nas respectivas localidades de suas
agências, de recursos destinados a novos inves-
timentos .

PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA.
Pela ordem.) - Transcurso do Dia do Engenheiro
- 11 de dezembro ..

64504

64505

64505

64506

64507

64508

64509

64511

64512

64513
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EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Precariedade da saúde pública no
Estado de Rondônia. Defesa de adoção de salário
mínimo no valor correspondente a 100 dólares
norte-americanos. Críticas à política do Governo
Federal para com os trabalhadores brasileiros. 64513

CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela ordem.)
- Responsabilidade do Governo Federal pela sus-
pensão dos serviços de distribuição de água no
semi-árido paraibano por meio de carros-pipas. ..... 64514

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Transcurso do 48° aniversário de emancipação
político-administrativo do Município de Itaporã,
Estado do Mato Grosso do Sul - 10 de dezem
bro. Preocupação com a falta de informações so
bre os alimentos geneticamente modificados.
Anúncio da apresentação de substitutivo ao Pro-
jeto de Lei n° 2.905, de 1997, sobre o assunto. .... 64514

MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE. Pela
ordem.) - Regozijo com a classificação da Go
vernadora Roseana Sarney em pesquisas de
opinião pública sobre a sucessão presidencial.
Aprovação, pela Casa, das propostas de extinção
da imunidade parlamentar com relação a crimes
comuns e de criação do Código de Etica e Deco-
ro Parlamentar. 64515

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB -
CE. Pela ordem.) - Resultados positivos da im-
plantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 64516

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.) 
Importância da aprovação, pela Casa, da proposta
de emenda à Constituição sobre extinção da imu-
nidade parlamentar no tocante a crimes comuns. .. 64517

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.) 
Solicitação de apoio ao Projeto de Lei nO 5.856,
de 2001, sobre concessão, às pessoas portado-
ras de deficiência física ou mental e aos doentes
em fase terminal, de prioridade na tramitação de
processos judiciais. Defesa da indicação, pelo
PMDB, do nome do Senador Pedro Simon como
candidato do partido à sucessão presidencial....... 64518

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.) 
Indignação com o veto presidencial ao projeto de
lei sobre garantia de emprego ao portador de Sín~

drome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS. Con
dições impostas pelo Partido dos Trabalhadores
para aprovação do Orçamento Geral da União.... .... 64519

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Relatório divulgado pelo Banco Central do Bra
sil sobre o crescimento da economia do Estado
do Acre. Anúncio de apresentação de projeto de
lei proibitivo do remembramento de imóveis titula-
dos pelo Poder Público. 64520
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CESAR BANDEIRA (Bloco/PFL - MA. Pela
ordem.) - Transcurso do Dia do Engenheiro - 11
de dezembro. Apreciação, pela Casa, do texto do
acordo assinado entre o Governo brasileiro e o
Governo norte-americano para utilização do Cen
tro de Lançamento Espacial de Alcântara, no
Estado do Maranhão. Defesa de aprovação do
projeto de lei referente à criação do Fundo de
Desenvolvimento Social, Científico e Tecnológico. 64521

NEUTON LIMA (Bloco/PFL - SP. Pela or-
dem.) - Balanço da atuação parlamentar do ora-
dor na presente Sessão Legislativa. Apresentação
de proposta de emenda à Constituição sobre en
caminhamento, por instituições financeiras, de in
formações tributárias ao Banco Central do Brasil. .. 64522

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM. Pela ordem.) - Realização do 10° Congresso
Nacional do Partido Comunista do Brasil, no Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Necessida
de de maior apoio do Parlamento brasileiro à cau
sa palestina. Manifestação de posição do PCdOB
contrária ao parecer apresentado pelo Relator
Confúcio Moura ao projeto de lei sobre regula
mentação do comércio de alimentos genetica-
mente modificados. 64523

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem.) - Transcurso de aniversário de
emancipação político-administrativa de Municípios
e de fundação de jornais e de emissoras de rádi-
os do Estado do Rio Grande do Sul. 64524

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Queda na qualidade do ensino brasileiro,
conforme resultado do Programa Internacional
de Avaliação de Alunos e do Exame Nacional do
Ensino Médio. Contrariedade à política de ensino
adotada pelo Ministério da Educação. Importân
cia do estabelecimento de cotas nas universida
des públicas para estudantes negros. Aplausos
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal pela
defesa da destinação de cotas a alunos negros
no ensino superior. Elogio ao Deputado Paulo
Paim pela apresentação da proposta de criação
do Estatuto da Igualdade Racial....... 64525

PRESIDENTE (Neuton Lima) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 64525

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) 
Apresentação, pelo orador, de parecer ao projeto
de lei sobre elevação do salário mínimo para o
valor correspondente a 100 dólares norte-ameri
canos, com extensão aos aposentados e pensio-
nistas mantidos pela Previdência Social. 64526

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or-
dem.) - Manifestação de boas-vindas aos Prefei-
tos Municipais e Vereadores gaúchos presentes



64532

64534

64533

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem.) - Importância do Projeto Alvorada, do Go
verno Federal, destinado à redução das desigual-
dades regionais .

IVAN PAIXÃO(Bloco/PPS - SE. Pela ar·
dem.) - Dificuldades financeiras enfrentadas pela
Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Sergipe .

LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Pela or
dem.) - Precariedade do ensino público e parti-
cular brasileiro .

VI- Ordem do Dia
PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca

ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 64544

COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA. Pela
ordem.) - Necessidade de alteração do modelo
econômico implantado no País. Defesa de ado-
ção de medidas de estímulo ao desenvolvimento
e à geração de empregos. Repúdio a ingerências
estrangeiras em assuntos internos do País........... 64544

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Transcurso do 678 aniversário de cria-
ção do Município de Londrina, Estado do Paraná. 64545

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. Pela
ordem.) - Anúncio de apresentação de projeto de
lei sobre acesso, pelos usuários, aos termos de
contrato de prestação de serviços pela Internet....... 64546

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação,
em turno único, da emenda do Senado Federal
ao Projeto de Lei de Conversão nO 12, de 2001
(Medida Provisória nO 7, de 2001), que "Altera a
Lei nO 9.872, de 23 de novembro de 1999, que
cria o Fundo de Aval para Geração de Emprego
e Renda - FUNPROGER"..................................... 64546

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or-
dem.) - Indagação sobre encerramento da dis-
cussão da matéria. 64546

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Professor Luizinho................ 64546

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC), CARLlTO MERSS
(PT - SC)............................................... ........ ........ 64547
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no plenário. Anúncio de apresentação de propos- IVAN VALENTE (PT - SP Pela ordem.) -
ta de emenda à Constituição sobre competência Participação brasileira no Programa Internacional
do Município para a gestão do setor de sanea~ de Avaliação de Alunos, coordenado pela Organi-
mento básico. Críticas aos trabalhos realizados zação para a Cooperação e o Desenvolvimento
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos PÚ- Econômico. Resultados do Exame Nacional do
blicos e Fiscalização, no tocante à elaboração da Ensino Médio. Aprovação de analfabeto em exa-
peça orçamentária de 2002. Insuficiência dos re- me vestibular realizado por universidade particular
cursos orçamentários destinados ao Estado do do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Críti-
Rio Grande do Sul. Cumprimentos ao Governa- cas à política educacional do Governo Federal. ..... 64531
dor Olívio Dutra pelo empenho na implementa-
ção de relações comerciais com a República Po-
pular da China. 64527

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. Pela
ordem.) - Apresentação pelo orador de parecer
favorável à Proposta de Emenda à Constituição n°
203, de 1995, sobre regulamentação de proprie-
dade de empresas jornalísticas, de radiodifusão e
de sons e imagens. Apoio à proposta pela Associ-
ação Nacional de Jornais, pela Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio e Televisão e pela
Associação Nacional dos Editores de Revistas. ..... 64527

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Inclusão na pauta do Projeto de Lei n° 3.757-A,
de 1997, sobre instituição de penas aos explora-
dores da mão-de-obra de adolescentes. 64528

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Mani-
festação de boas-vindas ao Embaixador da Indo-
nésia no Brasil, Sutadi Djajakusuma, e ao Depu-
tado indonésio Sabam Sirait. Convocação de
Deputados ao plenário para votação de matérias
constantes da Ordem do Dia.............. ....... ...... ...... 64528

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or
dem.) - Contradições entre a classificação do
Brasil no ranking da economia mundial e a baixa
escolarização do povo brasileiro. Conveniência de
rejeição da proposta de reajuste do valor do salá
rio mínimo apresentada pelo Governo Federal.
Apoio à correção da tabela do Imposto de Renda.. 64529

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or-
dem.) - Apoio a projeto de lei sobre assédio mo-
rai no trabalho. 64529

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Apresentação de projeto de lei sobre regula
mentação de Loteamentos fechados..................... 64530

SILAS BRAS1LElRO (PMDB - MG. Pela or
dem.) - Importância da pecuária para o desen
volvimento do País. Visita de veterinários da Fe
deração Russa a Municípios brasileiros para co
nhecimento da qualidade dos nossos produtos e
das condições sanitárias dos rebanhos. Cumpri
mentos ao Ministro Pratini de Moraes, da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, pelos esforços
realizados em favor do desenvolvimento da pe-
cuária brasileira. 64530
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PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão por uma hora. 64548

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ), SIMÃO
SESSIM (PPB - RJ), PROFESSOR LUIZINHO
(PT - SP), MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS), SIMÃO SESSIM (PPB - RJ), ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSOS - SP), IRIS
SIMÕES (PTB - PR), FERNANDO CORUJA
(Bloco/PDT - SC), INOCÊNCIO OLIVEIRA (Blo
co/PFL - PE), VANESSA GRAZZIOTlN (Blo-
co/PCdoB - AM). 64548

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição da
emenda....................................... ........ .......... ......... 64549

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or-
dem.) - Pedido de verificação de votação. 64550

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deferimen-
to da solicitação do Deputado Professor Luizinho. 64550

PEDRO EUGÊNIO (PT - PE. Pela ordem.)
- Defesa da aprovação do projeto de lei sobre
correção da tabela do Imposto de Renda. 64550

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Pedro Eugênio................ 64550

GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA. Pela
ordem.) - Apoio à realização de plebiscito sobre
criação dos Estados do Carajás e do Tapajós. ........ 64550

JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or
dem.) - Apoio à proposta de ampliação dos re
cursos do Fundo de Aval para Geração de
Emprego e Renda. 64551

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
- Sentença proferida pela juíza Adverci Mendes
de Abreu, da 5a Vara Federal do Distrito Federal,
nos autos instaurados contra o Presidente da Re-
pública, Fernando Henrique Cardoso, o Vice-Pre-
sidente, Marco Maciel, e o Ministro-Chefe do Ga-
binete de Segurança Institucional, Alberto Cardo-
so, para ressarcimento aos cofres públicos dos
recursos gastos com realização de manobras mi-
litares nas imediações da Fazenda Buritis, de
propriedade do Presidente da República. ........ ..... 64551

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Visita do Presidente da Câmara
dos Deputados, Aécio Neves, ao Estado do Rio
Grande do Sul. Desvio na aplicação dos recursos
oriundos da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira. Apoio à destinação de ver-
bas da CPMF aos Municípios e aos Estados. ....... 64551

MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela ordem.) -
Reunião da Comissão de Direitos Humanos com
entidades internacionais para debate da extinção

de minas terrestres antipessoais. Defesa do cum
primento, pelo Brasil, do Tratado de Ottawa.......... 64552

JOSÉ THOMAZ NONO (Bloco/PFL - AL.
Pela ordem.) - Existência, com a valorização do

. real frente ao dólar, de recursos orçamentários
para elevação do valor do salário mínimo e rea-
juste dos vencimentos dos servidores públicos..... 64552

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Descumprimento, pela direção da PETROBRAS,
de acordo coletivo de trabalho sobre não-aplicação
de pena disciplinar a grevistas. 64553

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela or
dem.) - Autorização, pelo Congresso norte-ame
ricano, para realização, pelos Estados Unidos da
América, de acordos comerciais sem prévia con
sulta ao Parlamento. Contrariedade à participa
ção do Brasil na Área de livre Comércio das
Américas................................................................ 64553

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Realização de reunião da bancada do
Partido dos Trabalhadores no Espaço Cultural
Zumbi dos Palmares, da Câmara dos Deputados. 64554

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Assinatura, pelo Ministério dos Transportes, de
convênios para recuperação de rodovias nos
Estados do Maranhão, Bahia e Tocantins e da
BR-040. Necessidade de liberação de maiores re-
cursos para restauração das rodovias brasileiras... 64554

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE) 
Questão de ordem acerca da precedência do
Projeto de Lei nO 4.151, de 1998, sobre o Projeto
de Lei n° 4.572-A, de 1998, do Senado FederaL... 64555

GERSON PERES (PPB - PA. Pela ordem.)
- Contradita à questão de ordem do Deputado
Pedro Valadares. 64555

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Pela ordem.) - Reiteração da questão de ordem
do orador. 64556

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolhimen-
to da questão de ordem do Deputado Pedro Vala-
dares. 64556

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Necessidade de manifestação da Casa sobre a
aprovação, pelo Congresso norte-americano, de
medidas protecionistas ao comércio exterior.. ....... 64556

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
solicitação do Deputado Dr. Hélio........... 64556

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Defesa de alocação, pela Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação, de recursos para reajuste de benefícios
dos aposentados e pensionistas mantidos pela
Previdência Social. 64557
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto proferido em sessão anterior, os Srs.
Deputados SÉRGIO BARCELLOS (Sloco/PFL 
AP), FETTER JÚNIOR (PPB - RS), OSVALDO
REIS (PMDB - TO) '.

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO (PPS - MG), PAUDERNEY
AVELlNO (Bloco/PFL - AM) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, o Sr. Depu-
tado MAURO LOPES (PMDB - MG) ..

MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela or
dem.) - Presença, na Casa, da Presidenta da
Organização Não-Governamental Cotidiano Mu-
lher, Lilian Celiberti, do Uruguai ..

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto proferido em sessão anterior, o Sr.
Deputado SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL
- AP) .

GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA
Pela ordem.) - Indagação à Presidência sobre o
próximo item da pauta em votação ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Giovanni Queiroz ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, o Sr. Depu-
tado DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela VII- Encerramento
ordem.) - Elogio ao Ministro Pratini de Moraes, 3 _ ATA DA 2628 SESSÃO DA CÂMARA
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÃRIA
posicionamento adotado em defesa da extinção, NOTURNA, DA 38 SESSÃO LEGISLATIVA,
pelo Governo norte-americano, de taxas inci- ORDINÃRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 11 DE
dentes na importação de suco de laranja e açú- DEZEMBRO DE 2001
car do País. 64557 I _ Abertura da sessão

Usou da palavra para orientação da res- 11 - Leitura e assinatura da ata da ses-
pectiva bancada o Sr. Deputado RAFAEL são anterior
GUERRA (PSDS - MG). 64558 111_ Leitura do expediente

CARLOS DUNGA (PTS - PB. Pela ordem.) IV - Ordem do Dia
- Preocupação de Prefeitos Municipais da região PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
Nordeste com a suspensão dos serviços de dis- mento de urgência para apreciação do Projeto de
tribuição de água às respectivas populações por Lei nO 4.177, de 2001, que dispõe sobre a atuali-
meio de carros-pipa ,............. 64558 zação monetária dos valores expressos em reais

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- na Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)................. 64558 altera a legislação do Imposto de Renda das

NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS. Pela Pessoas Físicas ..

ordem.) - Anúncio de apresentação de proposta Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
de emenda à Constituição sobre comparecimen- pulados INACIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE),
to do Presidente da República à Casa para apre- PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), ARNALDO
sentação de relatório anual e de programas go- FARIA DE SÁ (PTS - SP) .
vernamentais do exercício seguinte. Solicitação
às Lideranças partidárias de indicação dos mem-
bros da Comissão Especial destinada ao exame
da proposta. 64559

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 64559

Rejeição da Emenda do Senado Federal
ao Projeto de Conversão nO 12, de 2001 64559

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. 64570

Encaminhamento da matéria à sanção.... 64570

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aviso ao Ple-
nário sobre convocação de sessão conjunta, após
a sessão extraordinária da Casa, para promulga-
ção da Emenda Constitucional nO 33, de 2001. ....... 64570

Apresentação de proposições: PADRE
ROQUE, MAURO BENEVIDES, RICARDO
FERRAÇO, ADÃO PRETTO, IRIS SIMÕES,
ANIVALDO VALE E OUTROS, ALDIR CABRAL,
JORGE PINHEIRO, REINALDO GRIPp, MAX
ROSENMANN, ORLANDO DESCONSI E
OUTROS BISPO WANDERVAL, NILSON
MOURAO, NEUTON LIMA, JOÃO SAMPAIO, JOSÉ
CARLOS ALELUIA, CHICO SARDELLI, DR.
HÉLIO, NEUTON LIMA E OUTROS. EMERSON
KAPAZ, CORIOLANO SALES, FÉLIX MENDONÇA,
ARMANDO ABíLlO E OUTROS, MARCOS
AFONSO, ELCIONE ~ARBALHO, ~ARCOS

CINTRA, lNALDO LEITAO E SRS. LIDERES,
JOÃO MATOS, SRS. LIDERES, FETTER JÚNIOR,
JOÃO MATOS, JOÃO CALDAS, NAIR XAVIER
LOBO, TELMA DE SOUZA E OUTROS, IVAN
VALENTE E OUTROS .

64666

64667

64667

64667

64667

64668

64668

64668

64668

64668



PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Vivaldo Barbosa. 64687

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
Deputada Jandira Feghali...................................... 64686

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CESAR
BANDEIRA (Bloco/PFL MA), ALOIZIO
MERCADANTE (PT - SP). 64688

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de esclareci
mento sobre a relação entre a presente votação
e a instalação do Conselho de Comunicação So
cial. Pedido de distribuição ao Plenário do texto
oferecido pelo Relator. 64687

64684

64684

64684

64686

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirada
dos requerimentos de retirada de pauta e de adi-
amento da discussão da matéria .

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ.
Pela ordem.) - Pedido à Presidência de esclare
cimento sobre a instalação do Conselho de Co-
municação Social. ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de retirada do
requerimento .

Usou da palavra o Sr. Deputado HENRIQUE
EDUARDO ALVES (PMDB - RN), Relator da ma-
téria .

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como lí
der.) - Propósito dos partidos oposicionistas de
obstrução de votações do Orçamento Geral da
União de 2002 até a renegociação de dívidas
dos pequenos e médios agricultores, a correção
da tabela do Imposto de Renda e o reajuste do
salário mínimo. 64687

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados MILTON TEMER (PT 
RJ), LUIZ MOREIRA (Bloco/PFL - BA), JORGE
BITIAR (PT - RJ).................................................. 64688

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Solicitação à bancada do Partido Progressista
Brasileiro de comparecimento ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia....... 64690

Usaram da palavra pela ordem o Srs. De-
putados MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). 64690
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JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA), PROFESSOR dação ao § 1° do art. 222 da Constituição Fede-
LUJZINHO (PT - SP). 64668 ral, suprimindo-se o § 2° do referido artigo. que

Usou da palavra pela ordem a Sr" Deputa- trata d.a prop~iedade de empresas jornalísticas e
da LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ).............. 64669 de radlodlfusao sonora e de sons e imagens. ....... 64683

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
tro de voto proferido em sessão anterior, os Srs. mento de retirada da matéria da Ordem do Dià.... 64684
Deputados JÚLIO SEMEGHINI (PSDB - SP),
DOLORES NUNES (PMDB - TO). 64669

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT 
SC), JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -
MA). 64669

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Elogio ao Presidente Aécio Neves
pelo empenho nas negociações em torno do au
mento do salário mínimo para 200 reais. Apoio à
correção da tabela do Imposto de Renda. 64670

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeci-
mento às manifestações elogiosas do Deputado
Inocêncio Oliveira. 64671

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR). 64672

GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Apoio à elevação do valor do salário
mínimo para 200 reais. Urgente tramitação do
projeto de lei sobre correção da tabela do Impos-
to de Renda. 64672

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
PEDRO EUGÊNIO (PT - PE). 64672

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. .. 64673

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Indagação à Presidência sobre inclusão
na Ordem do Dia, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nO 2.905, de 2001. 64673

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do requerimento de urgência do Projeto de Lei nO
4.177, de 2001....................................................... 64673

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do requerimento para tramitação em
regime de urgência do Projeto de Lei nO 5.876,
de 2001, sobre a estruturação da Carreira Previ
denciária no âmbito do Instituto Nacional do Se-
guro Social - INSS, e dá outras providências.
Oportuna inclusão do projeto na pauta. ....... ......... 64683

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CORIOLANO SALES
(PMDB - BA). 64683

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 203-B, de 1995, que dá nova re-
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FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Indagação sobre participação de parla
mentares detentores de concessão de rádio e te-
levisão na votação da matéria. 64690

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Fernando Ferro. 64691

JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL - BA.
Pela ordem) - Desistência do uso da palavra
para encaminhamento da matéria. 64691

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado DR. ROSINHA (PT - PR).............. 64691

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. Pela
ordatn.) - Indagação à Presidência sobre tramita
ção da proposta de ampliação do Conselho de
Comunicação Social. 64692

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
Deputada Luiza Erundina. 64692

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado AROLDE DE OLIVEIRA (Blo-
co/PFL - RJ)................. 64692

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento de encerramento da discussão da Propos-
ta de Emenda à Constituição nO 203·B, de 1995... 64693

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados LUIZ CARLOS
HAULY (PSDB - PR), JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO (Bloco/PDT - SP). 64693

PRESIDENTE (Aécio Neves) Votação e
aprovação do requerimento. 64694

Encerramento da discussão......................... 64694

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Emenda Aglutinativa Substitutiva. 64695

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOINO (PT 
SP)......................................................................... 64695

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ). .......... 64696

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado VIVALDO BARBOSA
(Bloco/PDT - RJ)....................... 64696

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PElo .. ....... 64697

Usou da palavra o Sr. Deputado
HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN),
Relator da matéria. 64697

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Suspensão
da sessão por cinco minutos... 64697

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reabertura
dos trabalhos. 64698

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB 
RN), EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE),
VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ), HENRIQUE
EDUARDO ALVES (PMDB - RN), VIVALDO
BARBOSA (Bloco/PDT - RJ). 64698

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO
ARGENTA (PHS - RS), INÁCIO ARRUDA (Blo
co/PCdoB - CE), RONALDO VASCONCELLOS
(Bloco/PL - MG), MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT -
RJ), RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR), JOSÉ
CARLOS MARTINEZ (PTB - PR), ODELMO
LEÃO (PPB - MG), ALOIZIO MERCADANTE (PT
- SP), GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA),
JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), LUCIANO PIZZAITO
(Bloco/PFL - PR).................................................... 64699

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. Pela
ordem.) - Realização do 10° Congresso Nacional
do Partido Comunista do Brasil, no Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. 64704

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR). 64712

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. D:"putados IVAN VALENTE
(PT - SP), WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL 
MT), JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL - AL),
PADRE ROQUE (PT - PR).................................... 64712

ARY KARA (PTB - SP Pela ordem.) 
Transcurso do Dia do Engenheiro e do Dia do
Arquiteto -11 de dezembro. 64713

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ALCESTE ALMEIDA
(Bloco/PL - RR), JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA),
ADÃO PREITO (PT - RS), ORLANDO DESCONSI
(PT - RS), CLOVIS ILGENFRITZ (PT - RS),
TILDEN SANTIAGO (PT - MG). 64714

Usou da palavra pela ordem a Sr8 Deputa-
da MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ). .. 64714

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, a srS Deputada LUCI CHOINACKI (PT - SC)... 64715

TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela ordem.)
- Realização de conferência para debate da
questão das drogas, em Brasília, Distrito Federal.
Conveniência de inclusão na pauta da proposta
sobre a legislação antidrogas................ 64715

FLÁVIO ARNS (PT - PR. Pela ordem.) 
Transcurso do Dia Nacional das Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.............. 64715

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. .. 64715



Dczcmbro dc 2001 D/ARfO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarra-tí:lw 12 64385

Aprovação da emenda aglutinativa substi- Kriemler, Themis de Almeida Caminha e Wilson
tutiva. 64715 de Godoi Falleiros. 64735

Retorno da matéria à Comissão Especial.... 64716 7 - REOUERIMENTOS DE INFORMAÇÁO,
n.llS 3.976, 3.977 de 2001, com pareceres e despa

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSMAR SERRAGLlO chos. 64738

(PMDB - PR)......................................................... 64726 8 - RESENHA
- Encaminhando as resenhas de corres-

HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - pondências recebidas nos meses de setembro e
RN. Pela ordem.) - Congratulações à Presidên-
cia. às Lideranças partidárias e aos Parlamenta- outubro de 2001. 64738

9- ERRATAres pela aprovação da matéria. 64726
a) Comissão de Finanças e Tributação. No

Usaram da palavra pela ordem, para registro DCD nO 190, de 17-11-99, páginas 54.826,
de voto, os Srs. Deputados EUNíCIO OLIVEIRA
(PMDB - CE), JOSÉ CARLOS FONSECA JA. 54.852 e 54.857..................................................... 64792

(Bloco/PFL - ES).................................................... 64726 COMISSÕES
V _ Encerramento 10 - ATAS DAS COMISSÕES

4 - ATO DA MESA - nO 102, de 2001, con- a) Comissão de Constituição e Justiça e de
cede medalha "Mérito Legislativo da Câmara dos Redação, da 84

8
Reunião (Ordinária), em

Deputados"............................................................ 64730 11-12-01 64792

5 - DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE b) CPI destinada a "Investigar as relações
do Banco Central do Brasil com °Sistema Finan-

- Declara prejudicado o PR n° 209/01. ........ 64730 ceiro Privado", *248 Reunião, em 6-12-01 e • 258

6 - ATOS DO PRESIDENTE Reunião, em 11-12-01. 64799

a) Dispensar - Edineide Fernandes de 'Atas com notas Taquigráficas
Araújo. 64731 11 - PARECERES - Projetos de Lei nQS

b) Designação por Acesso - Cláudia 1.382-N95, 542-B/99, 2.080-N99, 2.135-N99,
Andrea Prunk Braga, Cláudio Riyudi Tanno, Edi- 2.621-B/00, 3.148-B/00, 4.414-N01, 4.674-N01;
neide Fernandes de Araújo, Flávio Leitão Tava- Projetos de Oecreto Legislativo n° 1.051-N01,
res, Francisco Lucia Pereira Filho, Mauro Antônio 1.150-N01, 1.155-N01, 1.158-N01, 1.176-NOl
Orrego da Costa e Silva, Sidney José de Souza e 1.567-ND1. 64888
Junior e Silvana Leda Lima. 64731 12 - MESA

c) Designação - Gilsara das Neves Reis 13 - LíDERES E VICE-LíDERES
e Maria das Dores Barcellos, Sebastiana de Fá- 14 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
tima Novais de Sousa e Cinthia Nunan Baptista 15 - COMISSÕES
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Ata da 260a Sessão, Solene, Matutina,
em 11 de dezembro de 2001

Dezémbro de 200 I

Presidência dos Srs.: Efraim Morais, 10 Vice-Presidente; Lincoln Portela;
§ 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 17 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - 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. L1NCOLN PORTELA, servindo como 20

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

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. BISPO RDRIQUES, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte.

111- EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 1.353

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 30 do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 5 de dezembro de 2001, que "Outorga con
cessões à Editora Boa Vista Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão, e da outras providências". A enti
dade mencioriada é a seguinte:

1 - Editora Boa Vista LIda, na cidade de Boa
Vista - RR; e

2 - Editora Boa Vista Ltda, na cidade de Bonfim
-RR

Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM W 1.354

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-

nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorzações para exe
cutar serviços de radiodifusão comunitária, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, confor
me os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 509, de 24 de agosto de 2001 
Associação Comunitária Macaraniense São Pedro,
na cidade de Macarani - BA;

2 - Portaria na 512, de 24 de agosto de 2001 
Associação dos Moradores de Boa Ventura 
AMBOVEN, na cidade de Boa Ventura - PB;

3 - Portaria n° 513, de 24 de agosto de 2001 
RAdio Comunitária Araripina - FM, na cidade de Ara
ripina - PE;

4 - Portaria na 514, de 24 de agosto de 2001 
Associação Comunitária Assistencial de Vertente do
Lério (ASCAVEL), na cidade de Vertente do Lério
PE;

5 - Portaria n° 515, de 24 de agosto de 2001 
ACURF - Associação Comunitária Unidos por Rio
Formoso, na cidade de Rio Formoso - PE;

6 - Portaria n° 518, de 29 de agosto de 2001 
Associação Comunitária Conexão 4 FM, na cidade de
Santa Gertrudes - SP;

7 - Portaria n° 521, de 29 de agosto de 2001 
Associação Comunitária Cultural "Professora Elzita
Santana", na cidade de Nerópolis - GO;

8 - Portaria nO 522, de 29 de agosto de 2001 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social- Cidade, na cidade de General Salgado - SP;

9 - Portaria nO 523, de 29 de agosto de 2001 
Associação Nova Cabreúva Educacional, Cultural e
Comunicação Social, na cidade de Cabreúva - SP;

10 - Portaria n° 524, de 29 de agosto de 2001 
Associação de Assistência Comunitária e Ensino Pro
fissionalizante de Sete Lagoas - FACOMSEL, na ci
dade de Sete Lagoas - MG;

11 - Portaria n° 525, de 29 de agosto de 2001 
Associação Comunitária dos Bairros Funcionários,
Inconfidentes e Plataforma - ASFIP, na cidade de Pe
dra Azul- MG;

12 - Portaria nO 526, de 29 de agosto de 2001 
Associação Divianovense para Radiodifusão Comu-
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nitária, Cultura e Comunicação - ADERC, na cidade
de Divisa Nova - MG; e

13 - Portaria n° 527, de 29 de agosto de 2001 
Associação Comunitária Matiense de Radiodifusão,
na cidade de Matias Barbosa - MG.

Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.355

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223. da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, renovações de per
missões para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria n° 642, de 13 de outubro de 2000 
Rádio Panambi FM Ltda., na cidade de Panambi 
RS;

2 - Portaria n° 188, de 17 de abril de 2001 - Rá
dio de Itajubá Ltda., na cidade de Itajubá - MG;

3 - Portaria n° 517, de 29 de agosto de 2001 
Fundação Sousandrade de Apoio ao Desenvolvimen
to da Universidade Federal do Maranhão, na cidade
de São Luís - MA;

4 - Portaria n° 616, de 24 de outubro de 2001 
Rádio Veneza Paulista Ltda., na cidade de Pereira
Barreto - SP; e

5 - Portaria n° 632, de 24 de outubro de 2001 
Rádio Globo S/A, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.

Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM W 1.356

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorzações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 297, de 16 de maio de 2001 
Associação de Rádio e Difusão Comunitária Interati
va Jaruense, na cidade de Jarú - Ro;

2 - Portaria n° 551 , de 11 de setembro de 2001 
Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste 
AFARO, na cidade de Rosário Oeste - MT;

3 - Portaria n° 552, de 11 de setembro de 2001 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Ara
ripe, na cidade de Araripe - CE;

4 - Portaria nO 554, de 13 de setembro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipuiuna,
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cida
de de Ipuiuna - MG;

5 - Portaria n° 555, de 13 de setembro de 2001 
Centro Social Presidente Tancredo Neves, na cidade
de São Miguel- RN;

6 - Portaria n° 556, de 13 de setembro de 2001 
Fundação Santa Rita de Cássia dos Impossíveis 
FSRCDI, na cidade de Teixeira - PB;

7 - Portaria nO 557, de 13 de setembro de 2001 
Associação Rádio Comunitária Monte Alegre - Um
Bem da Comunidade 88,1 Mhz, na cidade de Monte
Alegre - RN;

8 - Portaria n° 558, de 13 de setembro de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Maximiliano de Almeida, na cidade
de Maximiliano de Almeida - RS;

9 - Portaria n° 568, de 24 de setembro de 2001 
Rádio Comunitária Alagados FM, na cidade de Man
gueirinha - PR;

10- Portaria n° 569, de 24 de setembro de 2001
- ABEMCE - Associação do Bem Estar do Menor de
Chaval- CE, na cidade de Chaval - CE;

11 - Portaria n° 570, de 24 de setembro de 2001
- Associação de Promoção Educacional, Cultural,
Artística, Esportiva e Comunicação Social de Ribeira
do Pombal, na cidade de Ribeira do Pombal- BA;

12 - Portaria n° 571, de 24 de setembro de 2001
- Associação Comunitária 29 de Dezembro - ACVD,
na cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE;

13 - Portaria n° 572, de 24 de setembro de 2001
- Associação de Moradores e Amigos da Comunida
de Integrada das Mer,cês - AMACIM, na cidade de
São João Del Rei - MG;

14 - Portaria n° 573, de 24 de setembro de 2001
- Associação Radiodifusão Utilidades de Integração
Comunitária, na cidade de Juatuba - MG;

15 - Portaria n° 574, de 24 de setembro de 2001
- Associação de Amigos e Colaboradores Corgui
nhenses, na cidade de Corguinho - MS;

16 - Portaria n° 575, de 24 de setembro de 2001
- Associação Assistencial Camaçariense, na cidade
de Camaçari - BA;



12 - Portaria n° 648, de 24 de outubro de 2001 
Sistema Abaeté de Rádiodifusão Ltda., na cidade de
Abaeté - MG; e

13 - Portaria n° 649, de 24 de outubro de 2001 
Frequência Brasileira de Comunicações Ltda., na ci
dade de Arceburgo - MG.

Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso
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17 - Portaria n° 578, de 26 de setembro de 2001 11 - Portaria nO 647, de 24 de outubro de 2001 -
- União das Associações de Moradores dos Bairros Rádio Terra Nova FM Ltda., na cidade de Terra Nova -
de Lajeado - UAMBLA, na cidade de Lajeado - RS; BA;

18 - Portaria n° 593, de 11 de outubro de 2001 
Associação Comunitária de Araquari, na cidade de
Araquari - SC; e

19 - Portaria n° 594, de 11 de outubro de 2001 -
Associação Rádio Comunitária Pioneira de Londrina,
na cidade de Londrina - PRo

Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.357

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
frequência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria n° 635, de 24 de outubro de 2001 
WRT - Organização de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Arapongas-PR;

2 - Portaria n° 636, de 24 de outubro de 2001 
Ideal Distribuidora de Imagem e Som Ltda., na cidade
de Recife-PE;

3 - Portaria n° 637, de 24 de outubro de 2001 
Sistema Agreste de Comunicação Uda., na cidade
de Caruaru-PE;

4 - Portaria nO 639, de 24 de outubro de 2001 
Rádio Náutica FM Ltda., na cidade de Maringá-PR;

5 - Portaria n° 640, de 24 de outubro de 2001 
Sistema de Comunicação Rio Casca Ltda., na cidade
de Abre Campo-MG;

6 - Portaria nO 641, de 24 de outubro de 2001 
WRT - Organização de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Cambé-PR;

7 - Portaria n° 642, de 24 de outubro de 2001 
FM Castro Alves Ltda., na cidade de Castro Alves 
BA;

8 - Portaria nO 643, de 24 de outubro de 2001 
WEB Comunicação Ltda., na cidade de Arinos - MG;

9 - Portaria n° 645, de 24 de outubro de 2001 
Empresa Cruzeirense de Telecomunicações de Rá
dio e TV Ltda, na cidade de Cruzeiro do Sul- AC;

10- Portaria n° 646, de 24 de outubro de 2001 
Rádio Zero FM Ltda., na cidade de Areado - MG;

MENSAGEM N° 1.358

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 26 de novembro de 2001, que "Renova con
cessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Clube de Parintins Ltda., na cidade de
Parintins - AM (onda média);

2 - Rádio Difusora Cristal Ltda., na cidade de
Quixeramobim - CE (onda média);

3 - Rádio Jacaranda Ltda., na cidade de Euná
polis - BA (onda média);

4 - Fundação Cultural João Paulo li, originaria
mente Rádio City Uda., na cidade de Contagem - MG
(onda média);

5 - Rádio Cultura de Uberlândia Ltda., na cida
de de Uberlândia - MG (onda média);

6 - Rádio Sociedade Caratinga Uda., na cidade
de Caratinga - MG (onda média);

7 - Rádio Auriverde de Pitanga Ltda., na cidade
de Pitanga - PR (onda média);

8 - Sistema de Radiodifusão Veredas de Unaí
UdA., originariamente Rádio Veredas de Unaí Ltda.,
na cidade de Unaí - MG (onda média);

9 - Difusora Cultural Uda., na cidade de Irati 
PR (onda média)

10 - Rádio Difusora Ubiratanense Ltda., na ci
dade de Ubirata - PR (onda média);

11 - Rádio Novos Tempos Ltda., na cidade de
Ceará-Mirim - RN (onda média);

12 - Rádio Clube de Santo André Ltda., na cida
de de Santo André - SP (onda média);
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13 - Rádio Cultura de Santo Anastácio Ltda.,
originariamente Rádio Brasil SA, na cidade de Santo
Anastácio - SP (onda média);

14 - Rádio Difusora de Mogi Guaç Ltda., na ci
dade de Mogi Guaçu - SP (onda média);

15 - Rádio Clube de Marília Ltda., na cidade de
Marília - SP (onda tropical); e

16 - Sociedade Rádio Dourados Ltda., na cida
de de Dourados - MS (onda tropical).

Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Do Exmo Sr. Celso de Mello, Ministro - Rela
tor do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes
termos:

Of. nO 4205/R

Brasília, 04 de dezembro de 2001

Exce/entíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Camara dos Deputados

Inquérito n° 1599
Denunciado: Paulo César Baltazar da Nóbrega

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência se digne submeter à

Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53, § 1°
da Constituição, pedido de licença, para que o Supre
mo Tribunal Federal possa apreciar a denúncia cons
tante dos autos do processo acima referido (cópia
anexa), oferecida contra o Deputado Federal Paulo
César Baltazar da Nóbrega.

Apresento a Vossa Excelência o testemunho de
apreço e consideração. - Ministro Celso de Mello,
Relator.

Excelentíssimo Senhor
Ministro Relator
Inquérito n° 1599-7

O Ministério Público Federal, pelos represen
tantes signatários, com fundamento no art. 24 do
Código de Processo Penal, ratifica, perante esse
Colendo Supremo Tribunal Federal, os termos da
denúncia de fls. 26/29, contra Paulo César Baltazar
da Nobrega, brasileiro, casado, Deputado Federal,
portador do CPF n° 249.109.707-97, podendo ser
encontrado no Gabinete 370, do Anexo 111, da Câ
mara dos Deputados, nesta Capital, face aos fatos e
fundamentos aduzidos.

No dia 19 de setembro de 1994, o MM. Juiz de
Direito da 4° Vara Cível da Comarca de Volta Re
donda/RJ, nos autos do Mandado de Segurança im
petrado por Antônio Donolla e outros, contra ato do
denunciado, à época Prefeito daquele Município,
que lhes reduzira proventos sem o devido processo
legal e direito de defesa, julgou procedente o pedido
formulado e mandou que o Excelentíssimo Senhor
Prefeito passasse a pagar-lhes a parcela dos res
pectivos vencimentos, designada como "diferença
de isonomia", cujo pagamento havia sido suspenso
e, ainda, determinou o pagamento dos atrasados
correspondentes, a partir da data do ajuizamento da
ação. (Fls. 3/8 do apenso nO MP 16.540/94)

Da mencionada decisão o denunciado teve
ciência no dia 30.09.94, conforme reconhecido à fI.
39 dos autos, embora o Mandado de Notificação te
nha sido recebido pelo Subprocurador do Município.
(Cópia anexa à fi. 09 do apenso n° MP 16.540/94)

Não obstante a clareza daquele comando judici
al, o denunciado recusou-lhe cumprimento, preferin
do interpor Recurso de Apelação e, em seguida,
Agravo de Instrumento, uma vez que o recurso foi
recebido com mero efeito devolutivo.

Comunicado de que o denunciado não havia
cumprido a ordem judicial, o ilustre Magistrado pro
feriu despacho para que o denunciado prestasse es
clarecimentos em 24 horas.

O denunciado, aduzindo argumentos em defe
sa da omissão, vale dizer inconsistentes, deixou de
cumprir, mais uma vez, a ordem judicial recebida,
como provam os contracheques de fls. 77/79 dos
Autos n° 40.161 - Incidente, em apenso, referentes
ao mês de outubro de 1994, nos quais não consta o
pagamento da parcela objeto da sentença.

Ante o exposto, o denunciado incorreu nas pe
nas do artigo 1°, inciso XIV, do Decreto-Lei nO 201, de
27 de fevereiro de 1967, pelo que se oferece a pre
sente denúncia, pleiteando pelo seu recebimento, ci
tação do acusado e final condenação.

Requer, outrossim, solicitação de licença à Câ
mara Federal para o processo e julgamento do de
nunciado Paulo César Baltazar da Nóbrega pelos fa
tos sobremencionados.

Pede deferimento.
Brasília, 13 de setembro de 2001 . - Ednaldo

de Holanda Borges, Subprocurador Geral da Repú
blica - Geraldo Brindeiro, Procurador Geral do Re
pública.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA SEÇÃO CRIMINAL

Peças de Informação na 29/94
Remetente: Juízo de Direito da 40 Vara Cível da Co
marca de Volta Redodnda
Interessado: Paulo César da Nóbrega
Relator: Des. Menna Barreto

Eminente Desembargador Relator,
a Ministério Público oferece, em separado, de

núncia contra Paulo César Baltazar da Nóbrega, Pre
feito do Município de Voha Redonda, incursando-o nas
penas do art. 10, inc. XIV do Decreto-Lei na 201/67, e
requer a requisição e juntada da folha de anteceden
tes criminais do denunciado, promovendo-se desde
logo os esclarecimentos eventualmente necessários.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1995. - Amilton
Carvalhido, Procurador-Geral de Justiça

ExmO Sr. Desembargador Presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

O Ministério Público, pelo Procurador-Geral de
Justiça deste Estado, no uso das suas atribuições
legais, vem perante V.Exa

, nos termos do art. 29,
inc. X da Constituição Federal, do art. 158, inc. IV,
d, na 3 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
e dos arts. 162 e seguintes do Regimento Interno .
dessa Colenda Corte, oferecer denúncia contra
Paulo César Baltazar da Nóbrega, brasileiro, casa
do, médico, Prefeito do Municipio de Volta Redonda,
neste Estado, onde é domiciliado e em cuja Prefei
tura Municipal poderá ser encontrado, pela prática
da infração penal a seguir descrita, apurada nos in
clusos autos das Peças de Informação na 29/94 e
respectivos apensos:

1. Em 19 de setembro de 1994, a MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Civel da Comarca de Volta Redon
da concedeu Mandado de Segurança ali impetrado
por Antonio Donolla e outros, contra ata do Denuncia
do, estando assim redigida a parte dispositiva da r.
sentença (fls. 3/8 do apenso na MP-16.450/94):

"Júlgo procedente o pedido dos demais
Impetrantes. Defiro-lhes a segurança, man
dando ao Impetrado que passe a pagar-lhes
a parcela de vencimentos designada como
"diferenca de isonomia". tal como estabeleci
da no processo administrativo na 8.008/92;
condenando-o também, com respaldo no
art. 10 da Lei Federal na 5.021/66, a pagar
as atrasados correspondentes, a partir da
data do ajuizamento deste feito,( ..)"

2. Dessa decisão, embora estando a respectivo
mandado de notificação recibado pelo Subprocurador
do Municipio (idem, fls. 9), a Denunciado teve ciência
inequivoca, tanto que a ela se referiu expressis verbis.
inclusive transcrevendo-lhe a dispositivo, em petição
por ele firmada e dirigida ao r. Juizo no dia 09 de no
vembro de 1994 (idem, fls. 15/17).

3. Inobstante a clareza daquele comando judici
al, a Denunciado recusou-lhe cumprimento. não pro
videnciando para que se efetuasse a pagamento aos
Impetrantes da parcela denominada "diferença de
isonomia", coma provam as contracheques de fls.
19/21, referentes ao mes de outubro de 1994, nos
quais não se incluiu aquele titulo; ao contrario, igno
rando a ordem judicial de fazer creditar ex nunc a
mencionada parcela estipendial, o Denunciado, à gui
sa de justificar sua recusa, preferiu tergiversar sobre
a exigibilidade de atrasados. prevista em outro co
mando constante da sentença, a que originau nova
despacho, deste teor: .

"1) Recebo o recurso de f/s. 411/416,
no efeito meramente devolutivo, com funda
mento no paragrafo Único do art. 12 da lei
federal 1.533/51 .

Aqui não se deferiu concessão de au
mento ou extensão de vantagem a servidor,
nem reclassificação ou equiparação de car
gos. Não incide, destarte, o preceito do art.
50 da lei federal 4.348/64.

2) Intime-se pessoalmente o teor deste
despacho ao Exmo Sr. Prefeito Municipal."

4. Apesar de pessoalmente intimado desse r.
despacho em 26 de outubro de 1994 (idem, fls. 12), a
Denunciado mais uma vez recusou a cumprimento da
ordem contida no wril, determinação judicial de legali
dade e eficacia induvidosas, seja porque meramente
devolutivo a efeito da apelado interpasta pela Munici
palidade, seja por ser expressa, no permitir a execu
ção do julgado, a art. 12 § uno da lei na 1.533/51, ino
correndo vedação outra, porque inaplicaveis a espécie
tanto o § un, do art. 50 da lei na 4.348/64, quanto a art.
10 e seu § un da lei na 8.076/90.

5. Assim agindo, a Denunciado deixou de cum
prir a ordem judicial que recebera, sem dar valido mo
tiva para a recusa está ele, portanto, incurso nas pe
nas do art. 1o, inciso XIV do Decreto-lei na 201, de 27
de fevereiro de 1967.

Nessas condições, requer a signatário que seja
instaurada a ação penal originaria, pedindo o recebi
mento da presente e o processamento do feito na for
ina regimental, até decisão final, que desde já se re-



"1. As obras deverão atender todas as
exigências legais relativas a segurança de
uso da edificação, mediante as seguintes
condições:

1.1 - Atestado de Formação de Briga
da de Combate de Incêndio;

EXCELENTíSSIMO SENHOR MINISTRO
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL EM BRASíLIA

Da Exm8 Sra. EUen Gracie, Ministra-Relatora
do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes ter
mos:

Of. n° 4.206/R
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quer julgue procedente esta ação, para condenar o jornais de São Paulo, ao acusá-lo com expressões
Denunciado às penas do dispositivo legal indicado. desonrosas e caluniosas, de ser o responsável pela

Nestes termos revogação da concessão de uso da área pública à
Pede deferime~to. Rádio Atu~1 ~tda. e pela i~terdiçãoda Rádio e do Ce~-

. . . . tro de Tradlçoes Nordestinas (CTN), ambos de propn-
RI~ de Janeiro, 18 de maio de 1995. -Hamilton edade do Querelado e instalados na área pública.

Carvalhldo, Procurador-Geral de Justça. 2. Em 25-04-01 , o Querelado - José de ABreu-
À Comissão de Constituição e Justiça em entrevista concedida à Rádio Eldorado de São Pa-

e de Redação. Publique-se. ulo, no programa "Eldorado à Tarde" - novamente
1

'

Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi- o!endeu a..integridade moraJ do Querelante - Afana-
dente. SIO Jazadjl - com ~~p~essoes desonrosas, classifi

cando-o de ex-presldlano.
3. Em 28-04-01, o Querelado, continuando a

ofender a integridade moral do Querelante - Afanasio
Jazadji - desta vez, em entrevista publicada pelo Jor
nal da Tarde, acusou-o de defender interesse parti
cular e ilícito no referido episódio da interdição. Afir
mou, ainda, que o Querelante é ex-detento.

4. Efetivamente, em 07.10.88, por intermédio do
Decreto Municipal n° 27.073, fora concedida à Rádio
Atual Ltda., de propriedade do Querelado - José de
Abreu - a "permissão de uso, a título precário e gratu~o

de área de propriedade municipal no 44 subdistr~o- li
mão". Essa área pública, na Rua Jacofer, 615, bairro do
limão, São Paulo, SP, avaliada em R$3.737.500,00,
tem 7.475 metros quadrados (doc. 01).

5. Entretanto, em 03.06.89, por intermédio do
Decreto Municipal n° 27.806, foi revogado o Decreto
Municipal n° 27.073, "que permitiu o uso de área mu
nicipal à Rádio Atual Ltda." (doc. 02).

6. Mas, em 15.03.93, por intermédio do Decreto
Municipal n° 33.048, foi revogado o Decreto n° 27.806
e revigorado o Decreto n° 27.073188, concessivo do
uso de área pública à Rádio Atual (doc. 03). Embora a
concessão fosse apenas à Rádio Atual, na área públi
ca também foi instalado o Centro de Tradições Nordes
tinas (CTN), também de propriedade do Querelado.

No CTN eram promovidos bailes populares
("bailões"), vespertino com participação de até
10.000 (dez mil) pessoas.

7. Em 27.01.98, as instalações da Rádio Atual
foram interditadas, mas, em 28.01.98, foi lavrado ter
mo de desinterdição - exclusivamente - para a reali~

zação das obras e serviços para segurança, median
te o cumprimento de várias condições (doc. 04):

I A primeira das contínuas ofensas proferidas pelo Querelado foi
publicada em matária jornalistica de 20-02-úl no Diário Popular,
objeto da queixa-crime nO 1.746-9 em trâmite, perante o STF.

Brasilia, 4 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Inquerito n° 1751 (Queixa-Crime)
Querelado: Jose Masci de Abreu

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência se digne submeter
à Câmara dos Deputados, nos termos do artigo

53, § 1°, da Constituição, pedido de licença, para que o
Supremo Tribunal Federal possa apreciar a quei
xa-crime constante dos autos do processo acima re
ferido (cópia anexa), oferecida contra o Deputado Fe
deral José Masci de Abreu.

Atenciosamente, - Ministra EUen Gracie, Rela
tora.

Inq. N° 1.751-5

Afanasio Jazadji, brasileiro, solteiro, radialista, de
putado estadual no Estado de São Paulo, portador do
RG n° 4.794.911, CPF nO 333.165.708, com endereço
na Alameda Jauaperi, 975, 4° andar, São Paulo, Sp,
vem, com fulcro na alínea b, do inciso I, do artigo 102 da
Constituição Federal; arts. 138,139 e 140 do Código Pe
nai; arts. 20,21,22, alinea c, do inc. I, do art. 40 da Lei
5.250/67, Queixa-crime contra o deputado federal José
Masci de Abreu, com endereço na Câmara dos Deputa
dos, Praça dos Três Poderes, Ed. Principal, gabinete
331, anexo IV, cepo 70160-900- Brasilia, DF, pelos moti
vos de fato e de dire~o a seguir expostos.

1. Em 22-02-01, o Querelado - Jose de Abreu
ofendeu a integridade moral do Querelante - Afana
sio Jazadji - em entrevistas publicadas em diversos
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"art. 1° - Fica revogado, em todos os
seus termos, o Decerto na 33.048, de 15 de
março de 1993, que revigorou o Decreto na
27.0 73, de outubro de 1988, o qual dispôs
sobre a permissão de uso, a título precário e
gratuito, de área de propriedade municipal
situada no Bairro do Limão, à Rádio Atual
Ltda.

"1) sistema de equipamentos de com
bate a incêndio em precárias condições;

2) ausência de sinalização, iluminação
de emergência, alarme e brigada de comba
te a incêndio;

3) instalações elétricas precárias em
desacordo com a NBR 5410/93;

4) instalação de gás de acordo com o
Decreto 24714;

5) corrimão em desacordo com a NBR
9050 e Lei 11 .345/93;

6) ausência de visto do corpo de bom
beiros da PMESP;"

13. Estes fatos, de ordem e interesse público,
foram amplamente divulgados em matérias jornalís-

12. Em 19.02.01, novamente à Rádio Atual e o
CTN foram interditados, pela Secretaria Municipal
da Habitação e Desenvolvimento Urbano, frente ás
irregularidades, descritas no termo de interdição
(doc. 10):

Vistoria Final do • ao Secretário Estadual do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo (doc. 05), informando
sobre a qualidade da água consumida, reque
rendo diligências de fiscais da CETESB e
SABESP;

• ao Secretário Municipal de Habitação e De-
senvolvimento Urbano de São Paulo (doc.
06), informando sobre a falta de segurança do
venda de água de qualidade duvidosa, reque
rendo diligências ao Corpo de Bombeiros e
SABESP;

• novamente ao Secretário Municipal de Habi
tação e Desenvolvimento Urbano (doc. 07),
fornecendo cópia do termo de desinterdição,
para subsidiar diligência;

• ao Procurador Geral de Justiça do Estado de
São Paulo (doc. 08), representando contra o
Querelado.

11. Em 16.02 p.p., sobreveio Decreto Municipal
na 40.293, que revogou a permissão de uso da área
pública utilizada pelo Querelado (doc. 09):

1.2 - Atestado de
Corpo de Bombeiros;

1.3 - Alvará de Funcionamento para Lo
cai de Reunião expedido pelo CONTRU-2;

1.4 - Atestado de conformidade das
instalações elétricas a NBR. 5410/90;

1.5 - Atestado de conformidade da
instalação de Pára-raios a NBR.S419/93;

1.6 - Atender a Lei do Deficiente Físi
co na 11.345/93;

1.7 - Alvará de Aprovação/Execução
da obra em andamento;

1.8 - Atestado de conformidade das
instalações de gás a legislação vigente;

1.9 - Atestado de conclusão de Obras.

2. Todos os atestados acima, deverão
estar acompanhados de A.R.T. e cópia do
C.R.E.A do profissional habilitado."

Essas medidas, obviamente, têm por escopo, a
segurança dos freqüentadores da edificação, de
acordo com as normas de segurança estabelecidas
pelo CONTRU (Controle do Uso de Imóveis) e pela
Prefeitura Municipal.

8. No entanto, ultraprassados dois anos, nenhu
ma dessas condições permanecendo o local inade
quado ao uso.

9. No início de fevereiro deste ano, essas iriegula
ridades chegaram ao conhecimento do Querelante e o
risco ao qual estavam expostos milhares de freqüenta
dores do CTN (Centro de Tradições Nordestinas).

Chegou também ao conhecimento do Querelan
te, que o Querelado determinara a perfuração de poço
artesiano para utilização de água de qualidade duvido
sa, obrigando os cessionários das 33 barracas do
CTN, a pagar "taxa" para repasse à SABESP. Entretan
to, não houve qualquer repasse à SABESp, pois o hi
drômetro ali instalado fora retirado. Essa água de quali
dade duvidosa era "revendida" pelos cessionários das
33 barracas aos freqüentadores do CTN.

Ademais, ás 33 barracas possuiam botijões de
gás embaixo das chapeiras e fogões, com perigo per
manente de explosão.

10. O Querelante, no estrito cumprimento de
seu dever legal, atribuido pelos ines. XVI do art. 20 da
Constituição Estadual do Estado de São Paulo e obri
gado pelos arts. 10 e 20 do Código de Ética e Decoro
Parlamentar (Resolução 766/94 da Assembléia Le
gislativa do Estado de São Paulo), oficiou os setores
públicos competentes para a preservacão do interes
se público envolvido:

, Departamento da Preleira de São Paulo

,. ,,";' ,'.,



JORNAL DA TARDE - 20/02/2001 (doc. 13)

"Contru Fecha Centro de Tradições Nordestinas
Área de 20 mil metros quadrados no bairro do Limão,
onde funciona o CTN e a Rádio atual, está sendo re
tomada pela Prefe~ura o Departamento de Controle
do Uso de Imóveis (Contru) interditou ontem o Centro
de Tradições Nordestínas (CTN), no bairro do Limão,
zona norte. O centro, que recebe em média 25 mil
pessoas nos finais de semana, foi fechado por falta de
segurança.

A Prefeitura também revogou o decreto que
dava permissão para o uso da área para a Rádio Atu
ai, portanto, o terreno deverá voltar para o município.
A revogação foi publicada no Diário Oficial do Municí
pio de sábado. A área toda tem cerca de 20 mil metros
quadrados. Mas o deputado federal José de Abreu
(PTN) garante que a área pública é de apenas 7 mil
m2 e que o restante pertence a ele.

Segundo o diretor do Contru, Clayton Claro da
Costa, os freqiientadores do CTN corriam riscos.
"Encontramos várias irregularidades. As instalações
elétricas estavam precárias e próximas a locais de fá
cil combustão, botijões de gás estavam armazenados
nas cozinhas de maneira irregular, nao existiam equi
pamentos de combate a incêndio, entre outros pro
blemas." O centro também não tem álvará de funcio
namento.

O diretor garantiu que a interdição do CTN nao
teve relação com o decreto da prefeita, que retoma pos
se de espaços municipais. "Fomos fazer a fiscalização a
partir de uma denúncia apontando as irregularidades e
estavamos preocupados com o camaval quando o nú
mero de frequentadores poderia aumentar."

JORNAL DIÁRIO POPULAR
20/02/2001 (doc. 11)

"Contru Interdita o Centro De Tradições Nordes
tinas

Técnicos o Departamento de Controle do Uso
de Imóveis (CONTRU) interditaram as 13hs de ontem
o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), localizado
na rua Jacofer, 615, no Bairro do Limão, Zona Norte
Segundo o diretor de departamento do Contru, Clay
ton Claro da Costa, de 46 anos, o local não oferece
segurança aosfrequentadores. Com a medida, os bai
les de Camaval programados para o final de semana
só será realizado se a .Justiça conceder medida cau
telar de funcionamento.

O deputado federal José de Abreu (PTN), que
detém a concessão do terreno municipal onde funcio
na o CTN e a Rádio Atual, não assumiu a interdição
da área e disse estar sendo vítima de um jogo político.
O CTN foi interditado pela primeira vez em 27 de ja
neiro de 1998 e liberado um dia depois para a realiza
ção de obras e serviços que garantissem a segurança
dos frequentadores. Mas, segundo Costa, até ontem
nenhuma benfeitoria havia sido feita. "A administra
ção de Celso Pitta (do mesmo partido do deputa
do)fechou os olhos para o problema", ressaltou.

A concessão do terreno a José de Abreu acon
teceu em 7 de outubro de 1988, pelo então prefe~o

.Jânio Quadros. Naquela época, o irmão do deputado,
Dorival de Abreu, era secretário de Administração da
Prefeitura. Em 1993 a concessão foi revigorada pelo
então prefeito Paulo Maluf"

No Sábado, a prefeita Marta Suplicy, que duran
te a campanha eleitoral foi chamada por Abreu de ma
dame, revogou a concessão do terreno através de de
creto, Abreu não respondeu se houve represália de
Marta Suplicy ao revogar a concessdo.

O ex-secretário de Comunicação de Pitla, Ante
nor Braido, assegurou que não houve nenhum favore
cimento político a Abreu. "O deputado apresentou do
cumentos que respeitavam o decreto de uso da área.
O PT está fazendo um jogo político", comentou Braido."
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ticas publicadas em 20.02.01 (Diário Popular, Folha mou a cesstão, a título precário e gratuito, de uma
de São Paulo, Jornal da Tarde e Agora), confira-se: área municipal no bairro do Limão à Rádio atual. A

ação da prefeita aconteceu depois de a Folha noticiar,
no inicio do mês que a rádio ocupa uma área de 7.475
metros quadrados, avaliadpos em R$ 3.737.500, mas
não cumpre legislação que a obriga a transmitir diari
amente cinco textos fornecidos pela prefeitura.

A permissao de uso era apenas para a rádio,
mas no local também funciona o CTN (Centro de Tra
dições Nordestinas) e um estacionamento, explorado
por uma empresa privada, o que é proibido. Uma CPI
(Comissao Parlamentar de Inquérito) na Câmara irá
investigar as cessões de áreas públicas.

Ontem, o Contru (Departamento de Controle de
Uso de Imóveis) também lacrou o CTN. As empresas
são de propriedade do deputado federal José de
Abreu, ex-candidato a prefeito pelo PTN, mesmo par
tido do ex-prefe~oCelso Pitta."

fOLHA DE S. PAULO - 20/02/2001 (doc. 12)

"Administração Empresa Pertence a Deputado
Federal José de Abreu; local apresenta irregularida
des e falta de segurança no CTN

Prefeitura anula cessão de imóvel á rádio.
A prefeita Marta Suplicy (PT) revogou Sábado, o

decreto 33.048, do ex-prefeito Paulo Maluf que confir-
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Bailes Suspensos

Para que seja reaberto, o CTN terá que resolver
as situações de risco. Mas os bailes carnavalescos no
centro estão suspensos.

O deputado disse que por trás da interdição do
CTN está o interesse dos clubes que estão fazendo
bailes de Carnaval 'É porque o ingresso não seria co
brado no centro e eles ficaram com medo de perder
público por isso fizeram denúncias infundadas.'

Com relação ao pedido de devolução do terreno,
José de que a única área que pertence ao Executivo
funciona um parque de diversão. Ele pretende procu
rar a Prefeitura para negociar. Se área, terá que rees
truturar o CTN.

O parlamentar argumentou ainda que a conces
são dessa área municipal não é de graça. 'Faço cinco
propagandas diárias gratuitas para a Prefeitura.' Se
fossem pagas, essas propagandas custariam em tor
no de R$ 6 mil', segundo Abreu.

AGORA SÃO PAULO - 20/02/2001 (doc. 14)

"Marta cancela a Cessão de Terreno á Rádio
Atual

Marta Suplicy revogou decreto do ex-prefeito
Paulo Maluf que cedeu uma área municipal no bairro
do limão á Rádio Atual A permissdo era apenas para
a rádio, mas no local funciona também o Centro de
Tradições Nordestinas e um estacionamento, explora
do por uma empresa privada, o que é proibido. O Con
tru lacrou os imóveis."

"Marta despeja Rádio e Centro Nordestino de
José de Abreu

A prefeita revogou o decreto 33.048, do ex-pre
feito Paulo Maluf que confirmou a cessão, a título pre
cário e gratuito, de uma área municipal no bairro do li
mão.

No local funciona a Rádio Atual. A permissdo de
uso era apenas para a emissora, mas no local funcio
na também o CTN (Centro de Tradições Nordestinas)
e um estacionamento, explorado por uma empresa
privada, o que é proibido.

O Contru (Departamento de Controle do Uso de
Imóveis) lacrou o CIN

As empresas sao de propriedade do deputado
federal José de Abreu, ex-candidato a prefeito pelo
PTN, mesmo partido do ex-prefeito Celso Pitta.

José de Abreu disputou a eleição municipal com
Marta e marcou sua campanha ao chamar a então
candidata de "madame" .

Uma CPI ( Comissao Parlamentar de Inquérito)
na Câmara irá investigar as cessões de áreas públicas

A rádio ocupa uma área de 7.475 metros qua
drados, avaliada em R$ 3.737.500, mas não cumpre a
legislação que a obriga a transmitir diariamente cinco
textos fornecidos pela prefeitura.

O diretor do Contru, Clayton Claro da Costa,
afirmou que a interdição do CTN aconteceu por dois
motivos: falta de segurança e descumprimento da
portaria 440, de 15 de dezembro do ano passado, que
obriga os locais que planejam fazer festas de carnaval
a obter autorização especial do Confru, o que não te
ria ocorrido."

"Resposta
Deputado vai tentar acordo

O deputado José de Abreu afirmou que pretende
tentar com a prefeitura para manter a rádio Atual e o
CTN no mesmo lugar.

'Vou propor uma permuta ou a compra da área',
afirmou Abreu. o deputado afirmou que irá à Justiça
para desobstruir o local e acusou o deputado estadu
al Afanásio Jazadji (PFl) de estar por trás do fecha
mento do CTN.

'Ele fez esta palhaçada.' Jazadji afirmou em con
tato com a Secretaria Municipal da Habitação e com o
corpo de Bombeiros para que fizessem uma vistoria
no local.

O deputado estadual exibiu um documento do
Contru, datado de 28 de Janeiro de 1998, no qual o
'órgão autoriza a liberação do CTN e da Rádio Atual
sob a condição de que fizessem algumas obras para
segurança do local.

'Mas nada foi feito', disse Jazadji.

14. A par da matéria ser eivada de interesse pú
blico evidente e da legalidade administrativa dos atos
praticados, o Querelado, em matéria publicada em
20.02.01 no Diário Popular, afirmou que o Querelan
te estaria defendendo interesse particular e ilícito no
episódio (doc. 15):

"DEPUTADO QUER ACORDO E PREÇO BOM

O deputado federal José de Abreu (PTN) disse,
de Brasília, que pretende comprar o terreno da Prefei
tura na rua Jacofer 615, bairro do Limão, Zona Norte,
onde funciona o Centro de Tradições Nordestinas
(CTN) e a Rádio Atual. 'Quero encaminhar para um
acordo. Se o preço for bom, Posso até comprar disse
Abreu, que não admitiu que o CTN havia sido interdi
tado pelo Contru. Ao mesmo tempo, o deputado apro
veitou para alfinetar o deputado estadual Afanásio Ja
zadji (PFl), antigo desafeto seu.



'Sem Fins Lucrativos'
O estatuto do CTN (fundado em dezembro de

1991) diz logo seu primeiro parágrafo: sociedade civil
de caráter beneficiente, social(... ) e sem fins lucrati
vos. A área foi declarada de utilidade pública em um
decreto publicado no Diário Oficial em março de 1999.
Documento obtido pela reportagem revela que os co
modatários eram orientados a divulgar o decreto: "É
com grande satisfação que passamos as mãos dos

Cerveja Obrigatória
O 'Zé', que costumava pedir votos aos eleitores

humildes, enfrenta as acusações dos companheiros
da Associação dos Nordestinos.

Um dos boxistas do CTN que estava disposto a
revelar suas denúncias ao ministério Público Estadu
al, afirmou ontem ao JT o esquema de comercializa
ção imposto pela direção. 'Somos obrigados a com
prar somente as bebidas fornecidas pela direção, pa
gando R$32 pela caixa de cerveja de 24 latinhas e
R$20 pela caixa de refrigerante. Os boxistas que ten
tam comprar fora e entrar com a mercadoria no CTN,
pagando o preço de mercado, são revistados pelos
seguranças e podem sofrer retaliações, como um
companheiro que chegou para trabalhar e encontrou
um buraco cavado bem em frente a sua barraca' .. O
boxista revela números do comércio imposto pelo
CTN: um box com movimento médio compra da dire
ção 15 caixas de cervejas e 8 de refrigerantes por se
mana. 'E eles ainda intimidam quem não pagar o con
domínio de fechar o box.'

A água utilizada pelos boxistas é considerada
imprópria em um laudo da Sabesp. O CTN é abasteci
do por um poço artesiano, e um laudo duvidoso con
tratado pela direção do CTN constatava sua perfeita
potabilidade. No documento obtido pela- reportagem,
a Sabesp informa que o corte de água ocorreu em ou
tubro de 1997 por um débito de R$146.503,57. A dire
ção do CTN cobra mensalmente a taxa de água. "A
água é imunda, somos obrigados a trazer de casa
para o consumo e a elaboração de alimentos. Já vi al
guns passarem mal após consumir alimentos feitos
com a água daqui", diz o boxista, que prefere não se
identificar com medo de represálias.
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'Tudo isso está acontecendo porque o Afanásio A exploração ilegal já está nas mãos dos verea-
está levando dinheiro de donos de clubes da região dores da CPI das Áreas Públicas. Documentos obti-
para fechar O CTN, onde a entrada para bailes é gra- dos com exclusividade pelo JT revelam que a direção
tuita'3, reclamou o deputado federal. do CTN movimentou na semana passada de 5 a 11

O CTN promove bailes todos os finais de sema- de março, por exemplo, o equivalente a R$7.232,23
na, onde a frequência atinge mais de 12 mil pessoas com a cobrança de 'condomínio' de 20 boxes dos 32
por sábado. 'O José de Abreu aluga tambem 33 boxes disponíveis. O deputado não foi localizado ontem para
onde é vendida comida e existem botijões de gás, co- comentar as acusações.
locando em risco a vida dos frequentadores. Ele tam
bém usa água de um poço artesiano e retirou os hi
drômedros colocados pela Sabesp alegou Jazadji.
Abreu se defendeu dizendo que perfurou mais de 100
metros para achar água na rocha.

No Jornal Folha de S. Paulo de 20-2-01 foi di
vulgado comentário desairoso do Querelado ao Que
relante, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo fecha
mento do CTN. "Ele fez esta palhaçada". A mesma
matéria denegritória foi publicada no Jornal Agora
de 20-2-01 (does. 12/14).

15. Mais aleivosas as críticas do Querelado, se
for verificado que todas as irregularidades denuncia
das pelo Querelante na aludida área pública, foram
confirmadas pelos órgãos públicos competentes. A ti
tulo exemplificativo, a matéria publicada em
30-3-2001, pelo Jornal da Tarde, a qual cogita da
possibilidade de que o CTN venha a ser objeto de
averiguação pela CPI das Áreas Públicas, confira-se
(doc. 16):

"Deputado acusado de 'explorar' nor
destinos"

Denúncia contra José de Abreu (PTN), fundador
do Centro de Tradições Nordestinas, aponta comércio
ilegal de boxes em área pública. Soxistas também
acusam coação na compra de bebidas.

O deputado federal José de Abreu (PTN - SP),
que se apresentou como o 'Zé' que combatia as ma
dames e os doutores na eleição à Prefeitura de São
Paulo, enfrenta agora uma acusação de explorar ile
galmente o espaço público utilizado pelo Centro de
Tradições Nordestinas (CTN). no bairro do limão
(zona norte).

O 'Zé' - fundador do CTN - e sua mulher, Maria
Cristina de Abreu, - atual presidente - são acusados
em várias frentes: o uso ilegal da área pública do CTN
para arrendamento e sublocação de boxes para ativi
dades comerciais e a 'exploração' dos próprios loca
tários (boxistas), que são obrigados a pagar uma taxa
semanal de condomínio e a comprar bebidas forneci
das exclusivamente pela direção do local a preços
exorbitantes.

3 Essa acusação é o objetivo do inquérito nO 1.746-9 no STF
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companheiros uma cópia do decreto assinada pelo
prefeito Paulo Maluf. Seria interessante que tal docu
mento fosse emoldurado e fixado no seu box".

A prefeita Marta Suplicy (PT) já revogou em de
creto a permissão de uso do CTN O vereador Antonio
Carlos Rodrigues (PL), membro da CPI das Áreas
Públicas, cobrou ontem por um requerimento os moti
vos pelos quais o local continua funcionando normal
mente. 'É uma área pública, em hipótese alguma é
permitido arrendar ou sublocar o espaço'.

Marta Revoga Concessão
O Departamento Patrimonial da administração

Marta Suplicy (PT) revogou a permissão de uso, a tí
tulo precário e gratuito, da área utilizada pela Rádio
Atual, de propriedade do deputado federal José de
Abreu (PTN - SP), que ao lado também abriga o Cen
tro de Tradições Nordestinas.

A Secretária de negócios Jurídicos informou on
tem que a fiscalização, que deveria ser anual, não es
tava sendo comprida pelas administrações anterio
res. O Departamento Patrimonial é obrigado a publi
car anualmente no Diário Oficial do Município (DOM)
um relatório com a relação de terrenos e áreas públi
cas cedidas e a forma como estão sendo utilizadas.

A Lei Orgânica permite várias formas de con
cessão. A temporária, que pode ser a de um circo, por
exemplo, tem prazo para encerrar. A título precário
(pagas ou gratuitas), como é o caso da Rádio Atual e
do CTN, significa que a administração pode retomar o
terreno a qualquer instante.

Uso do Povo
Uma certidão expedida em 31 de maio de 2000

pela Diretoria do Departamento Patrimonial da Procu
radoria Geral do Município informa que entre a rua Ja
cofer e o antigo leito do Rio Tietê (área do CTN e da
Rádio Atual) é bem de domínio público municipal, da
classe dos bens de uso comum do povo, constituin
do-se espaço livre.

O Centro de Tradições também foi decretado de
utilidade pública. O decreto permite, como creches ou
entidades assistencialistas, a isenção de impostos
municipais como imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS).

O vereador Antonio Carlos Rodrigues (PL),
membro da CPI das Áreas Públicas, apresentou um
requerimento aos membros da comissão solicitando
a cópia da concessão do Departamento Nacional de
Telecomunicações (Dentel) para funcionamento ela
Rádio Atual."

16. Além dessas irregularidades, que efetiva
mente se tornaram objeto da CPI das áreas Públicas

(investigadas pelos Vereadores do Município de São
Paulo), outras irregularidades mais sérias - que en
volvem a Rádio Atual, o CTN e o Querelado - foram
noticiadas, confira-se:

JORNAL DA TARDE - 31-3-2001 (DOC. 17)

"Lucro Fácil: estacionamento em área pública
deputado José de Abreu (PTN-SP) é acusado de alu
gar parte d área pública para exploração de estacio
namento particular. CPI vai cobrar da prefeitura a re
tomada da área, utilizada também pela rádio atual.

Odeputado federal José de Abreu (PTN - SP), o
'Zé' que pedia votos aos eleitores humildes na última
campanha municipal para combater as madames e
os doutores, transformou parte de uma área pública
municipal em uma fonte de renda extra.

Abreu aproveitou uma concessão para uso gra
tuito de uma área no bairro do Limão (zona norte)
para alugar parte do terreno público a uma empresa
particular de estacionamento.

Documentos obtidos pelo JT, também em mãos
dos vereadores da CPI das Áreas Públicas da Câma
ra Municipal, revelam que a Rádio Atual (de proprie
dade do deputado) firmou um contrato de locação
com a empresa Vip Estacionamento S/C para explo
ração comercial de parte da área pública. O contrato
assinado em julho de 1997, tendo Maria Cristina de
Abreu (mulher do deputado) como Querelante e sócia
da rádio, estabeleceu um aluguel de R$6 mil para os
doze primeiros meses de contrato. A VIP, por sua vez,
passou a cobrar diárias e uma taxa mensal pelo esta
cionamento em uma área pública.

Abreu conseguiu em outubro de 1988, durante o
governo Jânio Quadros, a permissão gratuita da área
municipal para instalação dos estádios e transmisso
res da Rádio Atual, que mais tarde passou a abrigar
ao lado o Centro de Tradições Nordestinas (CTN),
fundado pelo parlamentar em dezembro de 1991 .

O CTN também é alvo de denúncias de explora
ção pelo comércio ilegal de boxes e a coação na com
pra de bebidas com preços acima do mercado forne
cidas exclusivamente pela direção do local. O deputa
do é investigado pelos membros da CPI por cobrar
uma taxa mensal de condomínio, fato denunciado
pela Associação dos Nordestinos.

A denúncia apresentada ontem pelo JT foi con
firmada por um boxista do CTN, que preferindo não
se identificar com medo de represálias, relatou a coa
ção na compra de uma caixa de cerveja de 24 latinhas
a R$32 e de refrigerantes a R$20 para revenda. No
varejo, a caixa de cerveja custa em média R$15.
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Intervenção
Os membros da CPI das Áreas Públicas decidi

ram ontem exigir na segunda-feira a intervenção a e
retomada da área pública pela atual administração.

O presidente da CPI, Arselino Tatto (PT), vai co
brar da prefeita Marta Suplicy o cumprimento imedia
to de um decreto publicado em fevereiro último revo
gando a permissão de uso, a título gratuito, da área
utilizada pela Rádio Atual, que abriga ao lado o CTN e
o estacionamento.

Ricardo Luiz (cunhado de Abreu), que depôs
ontem na comissão, e se apresentou como diretor co
merciai da Rádio, negou todas as irregularidades. O
depoimento de Luiz foi desqualificado pelos membros
da comissão após ser descoberto um documento re
levando que ele também ocupava o cargo de diretor
de patrimônio do CTN. Luiz vinha negando qualquer
relação com o Centro. "Eu só assinei a pedido do meu
cunhado".

Após constatada as contradições, o depoimento
foi enviado ao Ministério Público Estadual para provi
dências legais."

JORNAL DA TARDE - 2-4-2001 (DOC. 18)

"Estacionamento é privilégio de deputado na
marginal Tietê

Ele pertence ao deputado federal José de
Abreu, dono do centro de tradições nordestinas, que
alugou a área emprestada pela prefeitura. Agora, vai
ter de explicar à CPI.

Um chapéu de couro, de três bicos, é o objeto da
última denúncia de irregularidade contra o deputado
federal José de Abreu (PTN), criador do Centro de
Tradições Nordestinas, o CTN.

O problema em questão é o estacionamento
que serve o CTN e a Rádio Atual, ambos pertencen
tesa Abreu.

A irregularidade: ele alugou a área para uma
empresa de estacionamento, mas ela não lhe perten
ce. É da Prefeitura, que a emprestou. A área está em
lugar privilegiado: abre diretamente para a Marginal
do Tietê, no Bairro do Limão (o chapéu de couro faz a
vez de portal).

Tempos de JQ

O deputado Abreu conseguiu o local em 1988,
quando o prefeito era Jânio Quadros. Um dos comer
ciantes do CTN, que está lá desde afundação e não
quis se identificar, diz que a área do estacionamento
foi cedida mais recentemente, "há uns quatro ou cinco
anos".

o JT não conseguiu localizar o deputado para
falar sobre isso. As irregularidades pelas quais é acu
sado estão sendo investigadas pela CPI das Áreas
Públicas, da Câmara Municipal. O contrato de loca
ção da área para estacionamento foi assinado em
1997, pela mulher de Abreu, Maria Cristina.

Não é barato
A clientela que foi ontem aos 22 boxes-restauran

te da CTN pôde comer comidas típicas do sertão nor
destino (carne de sol e baião de dois, por exemplo).

Os preços dos pratos são acessíveis. O proble
ma está na cerveja. A latinha custa R$2. É muito caro,
no máximo R$1,20 bem pago dizia João de Araújo
Neto, mecânico de uma empresa de ônibus.

João sabe o que está acontecendo, o pessoal
aqui cobra caro, porque paga caro. Um dos donos de
boxe confirma o que o JT publicou na edição de ontem.

Os proprietários são obrigados a comprar a be
bida de Abreu, por um preço afto: R$1 ,33 a lata (R$32
a embalagem com 24 latas).

O comerciante, que conversou com o JT, diz que
dez dos boxes estão fechados (eram 32). 'E o pessoal
que não conseguiu pagar o aluguel foi despejado'.

Segundo o comerciante, os donos dos boxes
são obrigados a pagar a

Abreu taxa semanal de condomínio de R$400,
mais aluguel mensal de R$600 - num total de R$2.200
mensais. 'Fica pesado, muitos não conseguem'.

Esse comerciante está no CTN desde a funda
ção, em 1991. Na época, a Rádio Atual já existia. No
início, o negócio corria bem. 'Quando ele (Abreu) pen
sava em ganhar e a gente também, ia bem. Mas
quando começou a pensar só no lado dele, ficou difí
cil'. O CTN tem um grande galpão, onde até 8 mil pes
soas dançam forró, em dias de fim de semana de mai
or movimento. '''(n.n.)

JORNAL DA TARDE - 4-4-2001 (DOC. 19)

"Ex-Boxistas Vão À Justiça Contra Abreu
Oito ex-comerciantes que exploram boxes do

Centro de Tradições Nordestinas já assinaram ação
indenizatória contra o Deputado José de Abreu.

O fundador do Centro de Tradições Nordestinas
(CTN), deputado federal José de Abreu (PTN-SP),
enfrenta agora a revolta de atuais e ex-locatários dos
boxes arrendados ilegalmente para atividades comer·
ciais no espaço público cedido, a título gratuito, pela
Prefeitura de São Paulo.

Oito ex-locatários (boxistas) do CTN já assina
ram uma ação indenizatória solicitando o ressarci
mento de R$60 mil cada um pelo contrato ilegal de co-
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modato assinado com o Sistema Atual de Radiofusão
(Rádio Atual), representada na ocasião pela diretora
Maria Cristina de Abreu (mulher do deputado). O con
trato exigia o pagamento de uma taxa semanal (con
domínio) no valor em média de R$360 e coagia os lo
catários a comprar produtos fornecidos pela direção
do CTN, com preços acima da média de mercado.

A ação será apresentada hoje na Vara Cível do
Fórum Central pela advogada Ieda Mascarenhas.
Eles (direção do CTN) venderam um ponto comercial
em área pública e induziram os boxistas, pessoas hu
mildes, ao erro apresentando um contrato de como
dato ilegal e um documento para assinarem obrigan
do a compra exclusiva de produtos só fornecidos pelo
centro.

A advogada, também Querelante da Associa
ção de Nordestinos de São Paulo, afirma ter aproxi
madamente 400 recibos de pagamentos somente de
um ex-boxista. A ação indenizatória deve ganhartam
bém a adesão dos atuais boxistas que, temendo re
presálias, ainda estudam assinar o documento.

O JT conversou com um deles, que concordou
em apresentar as denúncias somente se não tivesse
seu nome revelado. Ele confirmou as acusações de
seus ex-colegas. Quem não paga o aluguel e o con
domínio semanal é escorraçado do CTN pelo admi
nistrador Natau. Não estamos conseguindo condi
ções de sobrevivência, mesmo trabalhando duro.'

O ex-boxista Antônio Gomes de Lima, um dos
autores da ação, concordou em revelar os detalhes
de coação pela direção do CTN. 'Não consegui pagar
o condomínio e fui expulso. Dei até meu celular para
tentar pagar a dívida, mas o Natau (administrador)
disse que eu não tinha competência.

O diretor de Patrimônio do CTN Ricardo Luiz,
negou todas as acusações em depoimento à CPI das
Áreas Públicas.

O JT Contratos obteve com exclusividade cópia
do contrato de comodato e um comunicado distribuí
do pela direção do CTN explicando as regras gerais
de funcionamento dos boxes. Os documentos tam
bém estão sendo analisados pelos vereadores da
CPI das Áreas Públicas da Câmara Municipal.

No contrato de comodato, a Rádio Atual é identi
ficada como a comodante que idealizou e criou o
CTN, com o objetivo de preservar e difundir a cultura
nordestina.

A CPI das Áreas Públicas investiga a exploração
comercial ilegal da área pública. Os vereadores têm
em mãos uma certidão da Diretora do Departamento
Patrimonial da Procuradora-Geral do Município ates-

tando que a área no bairro do Limão (zona norte),
com aproximadamente 15,6 mil metros quadrados, é
de domínio público municipal, classificada como
'bens de uso do povo' .

A área abriga a Rádio Atual, o CTN e parte de
um terreno ao lado, alugado para uma empresa ex
plorar comercialmente um estacionamento particular,
que também está sendo investigado pelo uso de área
pública."

JORNAL DA TARDE -10-4-2001 (doc. 20)

"CTN: Área Invadida vira a Ação na Justiça
Secretária de Negócios Jurídicos elaboração de

reintegração de posse para terra invadida pelo CTN e
para a Rádio Atual, de José de Abreu (PTN - SP)

A Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitu
ra de São Paulo prepara uma ação de reintegração de
posse para retomar a área pública municipal utilizada
pela Rádio Atual, de propriedade do deputado José
de Abreu (PTN - SP), e pelo espaço público invadido
ilegalmente, ao lado, pelo Centro de Tradições Nor
destinas (CTN).

O processo administrativo atenderá ao decreto
publicado pela prefeita Marta Suplicy (PT), em 16 de
fevereiro de 2001, revogando a permissão de uso, a
título precário e gratuito, da área concedida para ins
talação dos transmissores e estúdios da Rádio Atual
no bairro do Limão (zona norte).

"Nossa equipe está instruindo o processo admi
nistrativo, levantando a área pública em croquis e nas
plantas municipais", disse a secretária de Negócios
Jurídicos, Anna Emilia Cordelli Alves.

A secretaria recebeu ontem o JT para explicar o
imbróglio jurídico sobre a concessão da área. A per
missão de uso foi cedida, pela primeira vez, pelo en
tão prefeito Jânio Quadros em outubro de 1988. A Rá
dio Atual perdeu concessão no governo seguinte, de
Luiza Erundina, em junho de 1989.

O ex-prefeito Paulo Maluf voltou a permitir o uso
da área no bairro do Limão, publicando um decreto
em março de 1993, e finalmente, o último decreto da
atual prefeita revogando a concessão.

O José de Abreu já apresentou uma ação judici
al tentando provar que era proprietário da área, mas a
Prefeitura demonstrou a natureza pública reconheci
da em sentença judicial'. disse Anna Emília.

De acordo com a secretária, a permissão públi
ca em questão, tratada nos decretos municipais, en
volve apenas uma área de 7.475 metros quadrados
utilizada pela rádio. 'O CTN está em uma área munici
pal invadida, e a administração tem o direito de impe
trar uma ação de ressarcimento pelo uso ilegal.'
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A possibilidade do deputado federal tentar na
Justiça o usucapião da área do CTN foi descartada
pela secretária. 'Área municipal é inalienável. A Lei
Orgânica Municipal também estabelece que após re
tomada a posse, a administração deve dar preferên
cia para a utilização de equipamentos públicos, como
escolas, postos de saúde ou creches. Neste caso, a
prefe~a fará um consulta sobre a carência do bairro
com o secretariado.'

Abreu está sendo convidado pelo CPI das Áreas
Públicas, na Câmara Municipal, para explicar a área
utilizada ilegalmente pelo CTN do qual é fundador. O
deputado tem a prerrogativa de marcar horário e data
para seu depoimento, e os vereadores aguardam um
acerto com o parlamentar:'

JORNAL DA TARDE - 12-4-2001 (doc. 20)

"Rádio de Deputado tem sede 'fantasma'

Estúdio principal da Rádio Atual, do Deputado
Federal José de Abreu, não existe. documento indica
endereço em Itapevi (Grande São Paulo)

A Rádio Atual, de propriedade do deputado fe
deral José de Abreu (PTN - SP), tem uma sede fan
tasma' em Itapevi (Grande São Paulo). O estúdio prin
cipal da rádio, segundo documento obtido com exclu
sividade pelo JT, não existe no endereço indicado
para serviço de radiodifusão expedido pelo Ministério
das Comunicações.

A reportagem tentou localizar o estúdio principal
da rádio, sede da concessão legal para transmissões
sonoras em ondas médias na freqüência de 1370 KHz.
Na rua 6, n° 36, na estrada velha para Jandira (municí
pio vizinho de Itapevi), agora renomeada para Geni
Caetano dos Santos, não existe o número indicado
pelo documento do Ministério das Comunicações.

Os moradores do local também nunca ouviram
falar na Rádio Atual, nem mesmo de um escritório ou
de uma torre de transmissão. Assustados com a pre
sença da reportagem, as pessoas de uma rua sim
ples até pouco tempo de terra, evitaram falar sobre o
possível funcionamento de uma rádio de propriedade
de um deputado federal, mesmo que fosse daquele
se apresentou na campanha para a Prefeitura de São
Paulo como o Zé pedindo votos aos eleitores humil
des para combater as madames e os doutores.

Um dos comerciantes, que se identificou ape
nas como Carlos, morador no bairro há mais de 20
anos, disse que nunca ouviu fazer da existência de al
guma rádio na rua ou nas proximidades. "Algum tem
po atrás, existia uma casa que até foi invadida por al
guns estranhos. Mas, eram moradores de rua."

A antiga rua 6, na periferia de Itapevi, não parece
ser mesmo o cenário ideal para instalação da sede prin
cipal de alguma rádio. Pouco acessível, até o carteiro da
área afirmou se confundir com a numera ção trocada.
As ruas do bairro foram asfaltadas há pouco tempo, não
acredito que ninguém montaria uma rádio aqui.'

O JT também teve acesso a uma cópia do con
trato social da Rádio Atual, nome fantasia do Sistema
Atual de Radiodifusão Ltda. O contrato aponta o mu
nicípio de Itapevi como local para concessão para
transmissão de ondas médias.

O deputado José de Abreu e sua mulher, Maria
Cristina de Abreu, aparecem como administradores
legais do sistema de radiodifusão. O contrato indica a
portaria ministerial n° 410, de 8 de maio de 1990,
como a responsável pela concessão.

Fiscalização
O estúdio principal fantasma da Rádio Atual

será investigado pela gerência regional da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A assessoria técnica da gerência regional infor
mou que a rádio não poderia desvincular suas trans
missões do estúdio principal. A Atual funciona apenas
em seu estúdio auxiliar, localizado no bairro do limão
(zona norte) da capital.

Em um ofício enviado para a Associação dos
Nordestinos do Estado de São Paulo, o gerente regio
nal da Anatel, Everaldo Gomes Ferreira, informa que
a Rádio Atual está incluída na rota de fiscalização
para constatação de eventual irregularidade, que se
comprovado, ensejará em decorrência de instauração
de processo administrativo para apuração de des
cumprimento de obrigação'.

Segundo a assessoria técnica, estúdios auxilia
res estão autorizados somente a transmitir programa
ções eventuais e complementares, mas sem se des
vincularem dos estúdios principais (localidade da
concessão).

Área pública
O estúdio auxiliar da Rádio Atual ainda será alvo

de uma ação de reintegração de posse, movida pela
Prefeitura de São Paulo. O estúdio está abrigado em
uma área pública municipal, cedida a título precário e
gratuito em outubro de 1988, pelo ex-prefeito Jânio
Quadros.

O decreto foi revogado pela ex-prefeita Luiza
Erundina, em junho de 1989, revigorado por Paulo
Maluf em maio de 1993, e novamente cancelado pela
atual prefeita Marta Suplicy.

A Secretaria de Negócios Jurídicos prepara
uma ação de reintegração de posse para retomada
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da área utilizada pelo estúdio auxiliar da Rádio Atual,
que também atingirá a área ao lado onde está abriga
do o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), fundado
pelo deputado Abreu. O CTN utiliza uma área pública
municipal invadida, e sua direção sofre a acusação de
alugar ilegalmente espaços para comercialização de
produtos.

O problema está sendo investigado pela CPI
das Áreas Públicas da Câmara Municipal. Abreu foi
convidado para prestar esclarecimentos sobre as irre
gularidades. Em razão da imunidade parlamentar do
deputado, a comissão aguarda acerto para data e ho
rário do seu depoimento."

"Atual invade freqüência em Curitiba

Abreu conseguiu aumentar a potência da Rádio
de 50 para 100 kw, passando a interferir, a noite, em
uma Rádio com a mesma· freqüência em Curitiba
(PR)

Os transmissores do estúdio auxiliar da Rádio
Atual, no bairro do Limão (zona norte) da capital, são
um verdadeiro pesadelo para a direção da rádio Tran
samérica Hits, sediada em Curitiba (PR). A rádio curi
tibana ocupa a mesma freqüência (1370KHz) da
emissora paulistana, e apesar dos 408 Km de distân
cia, sofre a interferência pela capacidade de potência
dobrada de transmissão da Rádio Atual.

O deputado federal José de Abreu, proprietário
da rádio, conseguiu no antigo Departamento Nacio
nal de Telecomunicações (Dentel) a permissão para
dobrar a potência permitida pela concessão: de 50
para 100 KW As demais rádios comerciais paulístana
em ondas médias operam com SOKW.

A partir das 19h, nossa transmissão vira um in
ferno. A Rádio Atual invade nossa freqüência, prejudi
cando nossa programação noturna, quase sempre
com a transmissão de jogos de futebol disse ontem o
diretor da Transamérica Hits, Rogério Afonso. A dire
ção da rádio curitibana estudo mudar o local das tor
res de transmissores para tentar evitar a interferência
da rádio paulistana.

A Transamérica Hits ocupa a freqüência utili
zada até outubro passado pela Rádio Independên
cia. Os antigos diretores, segundo Afonso, já apre
sentaram diversas reclamações pela interferência
de faixa á Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), que por interferência política do deputado,
podem estar ainda em curso de investigação."

JORNAL DA TARDE - 20-4-2001 (doc. 22)

"Deputado Zé de Abreu 'alaranjou' Empresa

JT rastreia esquema usado pelo Deputado José
de Abreu (PTN-SP), que passou sua Empresa, FNC
Lane, alvo de inúmeras Ações Trabalhistas e Judicia
is, para o nome de dois 'laranjas' e, assim escapar de
cobranças

O deputado que apoiou a CPJ da Corrupção
para investigar denúncias de irregularidades na esfe
ra federal precisará se defender de acusações na Câ
mara Municipal de São Paulo.

José de Abreu (PTN-SP) e sua mulher, Maria
Cristina, inventaram sócios 'laranjas' para ocultar a
participação na empresa FNC Lane Componentes
Industriais Ltda, comércio de importação e exporta
ção de peças automotivas e prestação de serviços de
beneficiamento de produtos plásticos e de metais.

O golpe evita a cobrança de ações trabalhistas e
ações de execução fiscal na Justiça federal e estadu
al, que podem ultrapassar a casa de R$1 milhão. O
esquema utilizado pelo deputado e sua mulher, sóci
os da empresa, foi rastreado com exclusividade pelo
JT. Abreu utilizava a FNC Lane para cobrar, por inter
médio de boletos bancários, o aluguel pelo uso de es
paços para comércio na área pública municipal inva
dida do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), no
bairro do Limão, zona norte da capital. O uso ilegal da
área está sendo investigado pelos vereadores da CPI
das Áreas Públicas.

Abreu prestará sua defesa aos integrantes da
comissão no dia 27.

Laranjas
O esquema para ocultar a participação na FNC

Lane começou em agosto de 1996, quando Abreu e
sua mulher transferiram suas quotas da empresa
para dois 'Iaranjas'de Taguatinga Norte, Brasília.

Os dois supostos 'laranjas', nunca encontrados
pela Justiça do Trabalho nos endereços fornecidos no
documento de alteração contratual registrado em car
tório, transferiram a responsabilidade pela FNC Lane,
em novembro de 1998, para Antônio Pereira de Fi
gueiredo, ex-assessor parlamentar do deputado.

Figueiredo foi localizado ontem na capital fede
ral onde negou participação no esquema de 'laranjas'
de Abreu.

O ex-assessor, em entrevista gravada, afirmou
que foi obrigado a elaborar uma procuração repas
sando novamente o controle da FNC Lane para Abreu
e sua mulher. 'Fui ameaçado de perder o emprego.'

A procuração de Figueiredo, registrada segundo
sua versão em um cartório de Brasília, explicaría uma
declaração assinada pela mulher do deputado em
agosto de 1998 (dois anos após a suposta venda), em
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nome da FNC Lane, cancelando o protesto por falta
de pagamento de um dos boxistas do CTN.

O endereço e o paradeiro dos dois supostos 'la
ranjas' de Taguatinga do Norte, Antônio Ribeiro da Sil
va Filho e Francinaldo Gomes da Silva Alves, são um
mistério aos oficiais da Justiça do Trabalho. No ende
reço fornecido por Francinaldo (QNF 21, Lote 32), por
exemplo, um oficial de Justiça informou em uma das
ações trabalhistas, tramitando em São Paulo, que no
local informado reside uma senhora há 36 anos, des
conhecendo o Querelante da FNC Lane.

O esquema para ocultar a empresa não parece
estar bem resolvido entre o casal Abreu.

O deputado, ao ser notificado de uma ação tra
balhista em nome da FNC Lane, informa em março do
ano passado, de próprio punho, que há mais de cinco
anos não responde pela empresa. A informação gera
contradições com a declaração assinada por Maria
Cristina (agosto de 1998) cancelando o protesto de
um dos boxistas em nome da FNC Lane.

Denúncia
A alteração contratual que resultou na impossi

bilidade de tramitações das ações trabalhistas e de
cobranças judiciais já chamou a atenção do advoga
do Carlos Antônio da Silva, Querelante do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Melúrgicas, Mecâ
nicas e de Materiais Elétricos de São Paulo.

Silva, ligado ao presidente da Força Sindical,
Paulo Pereira da Silva, já denunciou em uma petição
judicial uma 'alteração contratual fraudulenta', solici
tando ao juiz a inclusão do deputado como responsá
vel pela empresa e da cobrança da causa trabalhista,
avaliada em R$40 mil.

'O juiz já aceitou minha petição, o que prova que
já é sabido que o deputado vai responder por todas as
cobranças e ações trabalhistas da FNC Lane', disse
Silva, afirmando que conseguiu provar a atual ligação
do deputado e sua mulher com a empresa rastreando
juntas comerciais. contratos em cartórios e demais
ações trabalhistas.

O JT percorreu o mesmo caminho, após receber
um boleto bancário de cobrança da FNC Lane aos bo
xistas do CTN"

JORNAL DA TARDE - 21-4-2001 (doc. 23)

"Abreu: Mais uma denúncia
O deputado federal José de Abreu (PTN - SP)

terá de responder a mais uma denúncia na lista de
acusações investigadas pela CPI das Áreas públicas
da Câmara Municipal. Abreu, que utiliza ilegalmente
uma área municipal, agora enfrenta a denúncia de ter

recebido verbas públicas indevidas na Rádio Atual
(de sua propriedade) para divulga campanhas muni
cipais durante a gestão do ex-prefeito Celso Pitta
(1997-2000), do mesmo partido do parlamentar.

A denúncia contra Abreu ocorreu ontem durante
o depoimento de José Jontália, ex-diretor da Rádlr:1
Atual. A verba publicitária foi recebida no período di;
gestão Pitta.

A Rádio Atual utiliza uma Área pública municipal
de 7,4 mil metros quadrados cedida a título gratuito no
bairro do Limão, na zona norte da capital.

No contrato de concessão com a prefeitura, '
emissora é obrigada a veicular publicidade gratuita del
administração. 'Durante o período em que comandei
a rádio, a prefeitura negava todos os anúncios e não
existia nenhuma contrapartida', disse Jontália, que foi
diretor da rádio de Abreu, de Junho de 1995 a novem
bro de 2000.

O ex-diretor afirmou que as verbas eram repas
sadas à rede Comunicações Brasil Sat Ltda., (CBS),
de propriedade do irmão do deputado, Paulo Abreu.
"Eram preços iguais aos pagos pela média das outras
emissoras:

A mais nova acusação será acrescida à extensa
lista já investigada pelos integrantes da CPL. Abrell
que já invadiu uma área pública municipal ao lado do
terreno da rádio para construir o Centro de Tradiçõe~

Nordestinas (CTN), é investigado pelo comércio ilegal
de espaço público para boxistas com a cobrança de
condomínio. aluguel e a coação na mercadorias for
necidas exclusivamente pelo CTN.

O deputado vinculava publicidade paga pelos
boxistas na rádio como forma de comodato pelo uso
de espaços públicos no CTN', acusou o ex-diretor
Jantália.

Laranjas
O JT também divulgou ontem com exclusivida

de um esquema utilizado pelo deputado e sua mulher,
Maria Cristina de Abreu, para encobrir a sua partici
pação na empresa FNC Lane Componentes industri
ais Ltda.

O casal usa dois 'laranjas' de Taguatinga di;
Norte (Brasília) para fugir do processo trabalhislE: II

ações de execução fiscal na esfera federal e estadual,
que podem ultrapassar R$ 1 milhão.

A mulher de Abreu, entretanto, assina uma noti
ficação da FNC Lane após a suposta venda da em
presa para receber dinheiro dos boxistas do CTN. As
denúncias apresentadas na edição de ontem serão
remetidas na próxima semana pelos integrantes da
CPI aos promotores do Ministério Público Estadual.
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Concessão
Jantália também confirmou em depoimento a

denúncia de que a Rádio Atual tem uma sede fantas
ma em Itapevi (Grande São Paulo). A rádio, conforme
documento publicado pelo JT, tem o direito de con
cessão autorizado para ltapevi,local onde deveria es
tar construído o escritório principal da emissora e rea
lizada a parte principal de sua programação.

'Eu não sei porque eles continuam funcionando.
A concessão é de Itapevi, e lá até minha gestão nada
existia'.

A Rádio Atual transmite apenas de seu escritó
rio auxiliar no Bairro do Limão.

Abreu responderá a todas as denúncias durante
seu depoimento marcado para dia 27. Ontem, ele afir
mou que a rádio nunca cobrou pelas propagandas da
prefeitura:'

17. Apesar de todas as irregularidades denunci
adas pelo Querelante terem sido confirmadas pelos
órgãos públicos competentes; apesar de outras tan
tas irregularidades promovidas pelo então deputado
federal terem sido evidenciadas pela imprensa; em
25.04.01, em entrevista concedida à Rádio Eldorado,
no programa "Eldorado à Tarde", o Querelado acusou
o Querelante de mentiroso e o denotou, por diversas
vezes, como ex-presidiário (doc. 24)4:

Rádio Eldorado de S. Paulo
Assunto: "C Pl da Concessão de Áreas Públicas"
Dia: 25-4-2001
Programa: "Eldorado à Tarde"

"Apresentadora Chiara - "Uma questão levanta
da sobre a área do CTN seria a venda de espaços co
merciais por catorze mil reais. O senhor confirma
essa informação, deputado José de Abreu?

José de Abreu - Não, isso é tudo menti.. , olha
isto daí, essas denúncias todas, partem do ex-presi
diário, Deputado Afanásio Jazadji, e dos seus asse
clas (n.n.), que são Francis Bezerra, José Jontália e
Ieda Mascarenhas. Ou seja esse pessoal fica falando
bobagem. Foram levantar um alvará expedido em
1956 e que estaria já extinto, e caduco em 1959. e
partem desse alvará, que não foi implantado, é que
eles vem fazendo alegações que lá é área pública.
Bom, com relação a isso eu vou esclarecer de forma
contundente. Vou ter a oportunidade, graças a Deus,
de poder esclarecer isso, exatamente no, na, no fó
rum que eu acho adequado, que é na Câmara Munici
pal, eu vou ter a oportunidade em vista dessa CPI de
poder esclarecer, de vez, esse fato.

'Este documento refere-se a reprodução parcial do programa. Para
efeito de prova, o Querelante, nos moldes do § 3°, do art. 58, da Lei nO
5.250/67 (doc. 25), notificou a Rádio Eldorado para preseNar as fitas.

Vereador Arselino latto - Não deputado, a
questão é a seguinte. O senhor recebeu essa área e o
que o Sr. deu em troca para a Prefeitura?

José de Abreu - Bom, eu...

latto - O que é que foi informado lá, deputado?
Foi informado que uma das contrapartidas era a de,

José de Abreu - Cinco comerciais.
latto - Cinco comerciais. O seu ex-diretor geral,

José Jantália.
José de Abreu - Ele não era diretor geral. Ele

era assistente de administração.
latto - E, ele, ele se identificou lá como ex-dire

tor geral. Ele colocou que, e tem provas, apresentou
provas, provas de que a Rádio Atual recebeu da Pre
feitura por essas inserções,

José de Abreu - Não é verdade.
latto - Por esses comerciais.

José de Abreu - Não é verdade.
falto - Então eu pergunto para o senhor. O que

é que a Prefeitura ganhou em troca, por Ter cedido
essa área pro senhor? É isso que nós queremos sa
ber. Então, o que eu posso.

José de Abreu - Bom.
falto - Então quer dizer que a Prefeitura pode

ceder uma área para a Chiara, uma área para Jorge
Luis, uma área para o Promotor, uma área para o pro
fessor de Direito, o professor Matias, e em troca?

José de Abreu - Veja bem.
falto - O senhor é deputado.
José de Abreu - Perfeito, perfeito. Então veja

bem, Primeiro o que a prefeitura recebeu em troca. A
prefeitura só recebeu.

Chiara - O que exatamente?
José de Abreu - Veja bem. Essa área estava

ocupada por 70 barracos. O prefeito Jânio Quadros,
juntamente com um secretário, que estou tentando
lembrar o nome dele, que faleceu, que foi vereador,
eles me disseram o seguinte: 'Olha, o senhor compra,
um', o projeto da Rádio era de três torres. 'Ou o se
nhor compra uma, um, imóvel lá, para casinhas popu
lares, ou o senhor indeniza o pessoal da favela'. Eu fui
lá e indenizei. Indenizei e tirei os barrocos todos, tirei
os barrocos todos e estava pronto para colocar três
torres na estação. Aí começou a discussão sobre
essa área. Então eu não ocupei a área, mas mesmo
assim eu dei a publicidade e a publicidade dada, não
era publicidade da prefeitura e nem da Administração.
A publicidade dada era textos de interesse público:
'Ajude'. Na época, ainda, o prefeito Jânio Quadros me
disse o seguinte: 'Olha, então, andam cortando os es-
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'Palhaçada'
'É uma palhaçada, nobre deputado reagiu o ou

tro integrante, Salim Curiati Jr. (PPB), requisitando do
deputado a escritura e a matrícula de inscrição do
imóvel para provar sua propriedade. 'Não tenho, no
bre vereador. Adquiri o terreno dos herdeiros da famí
lia Spinna, que tinham uma fábrica de papel na re
gião. A compra de posse é de 1970, e o inventário da
família ainda está sendo feito em São Carlos (interior
do Estado)', rebateu Á breu.

A discussão jurídica e técnica entre o deputado
e os integrantes da CPI prevaleceu durante todo o de
poimento. De um lado, Abreu negando qualquer acu
sação do uso ilegal da área.

"Deputado Considera Prefeitura 'mentirosa'

José de Abreu alega ser o proprietário da área
da Rádio Atual e do centro de tradições nordestinas.
Documentos da Prefeitura atesta espaço público.

'A prefeitura está mentindo e estou cansado de
ela ficar soltando estes papeletes. Daqui a pouco vão
até me chamar de MST (Movimento dos Sem - Terra).
'A frase é do deputado federal José de Abreu (PTN 
SP), que parece ter revivido o famoso Zé da última elei
ção a prefeitura de São Paulo, quando pedia votos aos
eleitores humildes contra os doutores e as madames.

O palco desta vez não era a campanha eleitoral
paulistana, mas sim o plenarinho da Câmara Munici
pal, onde o parlamentar tentou rebater ontem as acu
sações de estar ocupando ilegalmente uma área públi
ca municipal utilizada pela Rádio Atual, de sua proprie
dade, e do centro de Tradições Nordestinas (CTN),
fundado pelo deputado e sua mulher, Maria Cristina.

O 'papelete' a que se referiu Abreu é uma certi
dão da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura
constatando que a área ocupada pela Rádio e o CTN
é 'bem domínio público municipal, da classe dos bens
de uso comum do povo, constituindo espaço -livre'. A
certidão foi apresentada pelos integrantes da CPI das
Áreas Públicas para cobrar explicações do parlamen
tar pelo comércio ilegal de espaço público em área
municipal, no bairro do Limão (zona norte).

Abreu apresentou uma cessão de transferência
hereditária, um documento registrado em tabelião
para provar que a área utilizada pelo CTN e pela Rá
dio Atual é de sua propriedade. O documento foi con
siderado 'pura perfumaria 'pelo vereador Antônio Car
los Rodrigues (PL), integrante da CPI.
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tofamentos dos ônibus. O pessoal corta com gilete o defendendo interesse particular e ilícito, além de c1as-
estofamento dos ônibus'. Então, 'não destrua o patri- sificá-Io como ex-detento, como se criminoso fosse:
mônio público', a limpeza da cidade, ou seja, e pega
va esses textos de interesse públicos, é que eram da
dos na Rádío Atual.

Chiara - Cinco textos?

José de Abreu - Cinco textos.

Chiara - Por quanto tempo? Cinco textos,

José de Abreu - Não, isso continua até hoje. Eu
faço propaganda até hoje. Quando mudou a Adminis
tração,

Chiara - Diariamente?

José de Abreu - Quando mudou a Administra
ção, a Rádio foi lá perguntar se eles queriam modifi
car os textos. Então, quiseram modificar os textos.
Então foi dado durante todo esse período. Agora, o
que ocorre é o seguinte. Isso é diferente, então esses.
textos que é considerado, entre nós, uma permuta, ou
seja, porque era para a utilização da área ser dados
esses textos de interesse público. Bom, então foram
dados esses textos de interesse público, foi mais. Foi
desalojado lá, cerca de 70 barrocos, foi indenizado
antecipadamente por nós, e as verbas que a Rádio
Atual, ou outras emissoras também receberam, foram
verbas de propaganda da administração. Ou seja, en
tão, é diferente. O que o senhor Jatália está sendo, vai
ser indiciado num processo de estelionato, porque
praticou estelionato lá na Rádio, e que tem uma briga
pessoal, e que hoje é funcionário do ex-presidiário,

Chiara - Ok deputado, eu acho que isso não
vem,

José de Abreu - Deputado Afanasio Jazadji,

Chiara - Eu acho que,

José de Abreu - Ele é que foi falar bobagem lá.

Chiara - OK Eu acho que isso não vem ao caso,
essas pessoas não estão aqui para se defender, en
tão vou pedir para a gente encerrar essa conversa, de
qualquer maneira o deputado vai depor na sexta-feira,
ele já se comprometeu aqui ao vivo a ir depor na sex
ta-feira....

Essas ofensas, novamente proferidas pelo Que
relado, incidem nos tipos previstos nos arts. 138, 139
e 140 do Código Penal.

Essa matéria foi reprisada na íntegra pela Rádio
Eldorado, na madrugada do dia. 26-4-01, durante o
Programa "Plantão Paulista!", das OhOO as 5hOO.

18. Como se não bastasse, em 28-4-01, dando
continuidade à campanha caluniosa, difamatória e in
juriosa contra o Querelante, o Querelado, movido por
intenso dolo, novamente acusou o Querelante de estar



Da Calúnia
24. Inegável que os impropérios proferidos pelo

Querelado contra o Querelante, publicados no Diário
Popular em 20-2-01 e no Jornal da Tarde em 28-4-01 ,
configuram crime de calúnia tipificado no art. 138 do
CP e previsto no art. 20 da Lei n° 5.250/67, pois ao
Querelante foram imputados, falsa e deliberadamen
te, as práticas dos atos tipificados nos arts. 313 e 316
do Código Penal.

O Querelante é deputado estadual e radialista,
devendo como político e figura pública, manter a seri
edade e decoro. Na acusação leviana e infundada do
Querelado, o Querelante, ao revés, foi apontado
como político que recebe propina e ex-presidiário. Daí
a configuração do ilícito previsto no art. 138 do CP e
previsto no art. 20 da Lei n° 5.250/67.

Da Difamação
25. O artigo 139 do Código Penal, bem como o

art. 21 da Lei n° 5.250/67, claramente tipfficam como
delito, imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação.

O bem jurídico tutelado no artigo em ref'?~")~.cb

é a honra objetiva, que representa o conceito que
desfruta determinada pessoa na sociedade.

Assim, o Querelado, ao denotar o Querelante
como político que recebe propina de terceiros e como
"ex-detento" e "ex-presidiário", ofendeu a sua honra
objetiva.

O Querelante nunca foi condenado à pena de re
clusão, detenção, ou qualquer que seja, a permitir sua
classificação como "x-detento" ou "ex-presidiário".

Lembre-se que Querelante em 1986 elegeu-se
Deputado Estadual no Estado de São Paulo, assina
lando record histórico. Atingiu quase 600 mil votos,
sufrágios esses suficientes, em muitas ocasiões, para
a eleição de cargos diretivos.

Além do expressivo número de votos, o Quere
lante recebeu votos em todos os municípios do Esta
do de São Paulo.

Desde 1986 até 2001 (em 1998 foi o ano da últi
ma eleição para deputado estadual), o Querelante
permanece no cargo, o que demonstra sua reputação
como Parlamentar, a qual é refletida nas urnas.

'Lavadeira'
Abreu se negou a fazer uma acareação com

Francis Bezerra, fundadora da Associação dos Nor
destinos do Estado, que acusou o parlamentar de ex
plorar os boxistas na área pública do CTN.

'Ela é uma lavadeira', disse o deputado. Francis
presente ao depoimento, afirmou que vai apresentar
uma ação por calúnia e difamação.

Abreu também acusou o deputado estadual Afa
násio Jazadji (PFL), a quem chamou de ex-detento,
de estar orquestrando as acusações a favor de clubes
da zona norte. (n.n.)

Ao final do depoimento, o deputado evitou falar
com os jornalistas. Orientado por três advogados,
Abreu despediu-se com um 'nada a declarar.

Tatto, presidente da CPI, pediu respeito ao de
putado pela referência ao MST, No fim todos docu
mentos remetidos ao MPE.

Irritado:Abreu ficou de estudar se atenderá novo
convite para depor."

19. Depreende-se dessas condutas ilícitas e
continuadas, que o Querelado teve a deliberada e
premeditada intenção de promover acintosa e agres
siva campanha contra a honra do Querelante, caluni
ando-o, difamando-o e injuriando-o

20. Assim sendo, ao Querelante foi atribuída a
prática dos ilícitos tipificada nos arts. 313 e 316 do
Código Penal, uma vez que foi acusado de defender
interesse particular e ilícito, em decorrência de sua
função. Por conseqüência, o Querelado caluniou, di
famou e injuriou a imagem pública e a honra do Que
relante, justificando assim a presente queixa-crime.

21. Ressalta, dos trechos acima transcritos,
inescusável a comprovação da autoria do delitos.

22. Ademais, as ofensas proferidas são dotadas
de "dolo específico", ao teor do inc. I, do art. 18 do Cp,
posto evidente a intenção do Querelado em caluniar o
Querelante.

Portanto, nítida a intenção dolosa do Querelado
em denegrir a imagem do Querelante.
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Do outro, os vereadores indignados com o par- 23. No presente caso, em razão da gravidade
lamentar insistindo em considerar a prefeitura 'menti- das expressões caluniosas, difamatórias e injuriosas
rosa 'por atesta. a área como pública. 'Vou provar na proferidas em face de autoridade no exercício de fun-
Justiça dizia o deputado. ção pública, incide a agravante específica do inciso

'Vamos enviar toda a documentação ao Mínisté- 111, do artigo 23 da Lei nO 5.250/67. A agravante espe-
rio Público', rebatia o presidente da CPI, Arselino Tat- cífica é motivada pela intensidade dos crimes, em vis-
to (PT). ta da repercussão social e o dano causado à imagem

do ofendido, inerentes a esses tipos penais.

5 Entretanto, o Querelado, como deputado federal, deveria manter o
decoro e a étíca-à exemplo do Querelante. Mas nãoo faz e é notí
cia na imprensa e objeto de averiguação na CP!. Podendo ser cas
sado e responsabilizado civil e penalmente pelas suas centenas de
atos duvidosos (doc. 27).



Do Exmo Sr. Néri da Silveira Ministro - Rela
tor do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes
termos:

Brasília, 6 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Inquerito N° 1.675
Denunciado: Olímpio Pires Guerra

Of. n° 4274/R

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência se digne submeter
à Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53,
§ 1°, da Constituição, pedido de licença, para que o
Supremo Tribunal Federal possa apreciar a denún
cia constante dos autos do processo acima referido
(cópia anexa), oferecida contra o Deputado Federal
Olímpio Pires Guerra.

Apresento a Vossa Excelência o testemunho
de apreço e consideração. - Ministro Néri da Silvei
ra, Relator.

Da Injuria
26. Durante toda a sua vida pública, o Querelan

te sempre agiu nos limites da lei, praticando atos com
a máxima moralidade e justiça, sentimentos inerentes
à sua personalidade e convicção humana.

Assim, as declarações proferidas pelo Querela
do ofenderam profundamente sua honra subjetiva,
caracterizando o crime de injúria.

A honra subjetiva é o conceito que cada ser hu
mano tem de si próprio, da sua estima, de seu decoro
e de sua dignidade, a qual foi ferida pelas declarações
do Querelado. Um dos objetivos do Estado Social e
Democrático de Direito éproteger e preservar a digni
dade de cada um de seus membros.

Explícito, no caso em tela, o animus injuriandi
do Querelado nas ofensas proferidas contra o Quere
lante, mostrando-se consciente na vontade de ofen
der.

Evidente a correlação entre o fato (evento dano
so) e a tipificação dos crimes praticados pelo Quere
lado, como sendo crime de calúnia, difamação e injú
ria, devendo ser condenado com pena de detenção
prevista nos artigos 138, 139 e 140, posto que todos
os atos foram praticados com dolo específico, ao teor
do inc.l, do art. 18 do CP

27. Agravam-se os crimes por ter o Querelado
caluniado, difamado e injuriado autoridade pública,
nos termos do caput do art. 23 da Lei nO 5.205/67,
acrescida de multa no valor a ser atribuída posterior
mente, por ocasião de sentença.

28. Neste caso incide, também, o art. 71 do Có
digo Penal, que trata de crime contmuado, tendo em
vista a reiterada prática de ofensas proferidas pelo
Querelado e ante a pratica de ilícito de mesma espé
cie (calúnia, injúria e difamação), pelo mesmo agente
(Querelado), no mesmo lapso temporal (ofensa publi
cada no Diário Popular em 20-2-01 , ofensa difundida
pela Rádio Eldorado em 25-4-01 e 28-4-01, e com o
mesmo modus operandi (utilização da imprensa).
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Assim, as afirmações proferidas de forma direta 29. Incide, porfim, também o concurso formal de
e objetiva contra o Querelante, não deixam dúvidas crimes já que o Querelado praticou os ilícitos previs-
quanto ao caráter difamatório dessas imputações, tos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, deven-
apenados nos arts. 139 do CP e art. 21 da Lei nO do a pena ser agravada.
5.25?/~7, n~~ q~anto à grande repercussão perante dos Requerimentos
a oplnlao publica. 30. Ante o exposto, requer seja acolhida a pre-

sente queixa-crime, nos moldes da alínea e, do inc. I,
do art. 40 da Lei nO 5.250/67, sendo o Querelado cita
do para que apresente defesa prévia no prazo de 5
(cinco) dias (artigo 43, parágrafo V, da Lei n° 5.250/67).

31. Após recebida a presente queixa-crime,
nos termos do artigo 55 da Lei nO 5.250/67, dado re
gular prosseguimento à ação penal até final conde·
nação do Querelado nas imputações a ele oferta
das.

Protesta o querelante por todos os meios de
prova em direito admitidos,

Termos em que,
aguarda deferimento

São Paulo, 4 de junho de 2001. - Luciana Ma
ria Monteiro de Lima, OAB/SP 173.304

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Publique-se.

Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

, Em virtude do grande caos político da atualidade (revelado pelas
diversas CPI em todos os âmbitos da unidade federativa), as acu
sações proteridas na imprensa, sobretudo contra políticos conheci
dos, geram grande repercussão nacional, impossibilitando a defe
sa, iá que a sociedade condena os mesmos sumariamente.



64406 Quarta-Il:ira 12 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 200]

N° 3.599/01 - RB
Inquérito N° 1675-6/140/MG
Autor: Ministério Público Federal
Repdo: Olípio Pires Guerra
Relator: Ministro Neri da Silveira

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator:
O Ministério Público Federal com base no inqué

rito policial n° 013/96, instaurado na Delegacia Regio
nal de Segurança Pública da Comarca de João Mon
levade - MG, vem oferecer denúncia em desfavor de
Olímpio Pires Guerra, ex-Prefeio de Itabira - MG e
atual Deputado Federal, qualificado às fls. 441 dos
autos, pelos fatos e fundamentos a seguir:

2. Consoante se depreende dos autos, o acusa
do Olimpio Pires Guerra, foi Prefeito Municipal de lta
bira-MG, no período de 1992 a 1996, tendo realizado
contratação de funcionários sem concurso público
para trabalharem naquela municipalidade.

3. A materialidade delitiva, bem como a autoria
restam incólumes de dúvidas, pela farta documenta
ção juntada ao incluso inquérito policial, notadamen
te, dos termos de declarações de fls. 406/439 e dos
contratos de trabalhos de fls. 459/511 Ressalte-se
inclusive, que a autoria é confessa (fis. '440). '

4. Na espécie, os autos do Inquérito foram enca
minhados ao C. Supremo Tribunal Federal, tendo em
vista a eleição para Deputado Federal do acusado
Olimpio Pires Guerra, no pleito de 1999.

5. Pela prática de crimes comuns, os membros
do Congresso Nacional são processados e julgados
pelo Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o
art. 102, 1, b, da Constituição Federal.

6. As alegações alhures transcritas constituem,
em tese, o delito previsto no artigo 1°, §o inciso XIV, do
Decreto-Lei n° 201/67, do Código Eleitoral, razão pela
qual a Procuradoria Geral da República se manifesta
no sentido de qué Vossa Excelência solicite e obte
nha licença da Câmara dos Deputados, para o pros
seguimento da ação penal contra o referido parla
mentar, nos termos do art. 53, § 1°, da Constituição
Federal, cuja condenação espera-se e pede-se.

Rol de Testemunhas:
1. Maria Eliza da Silva Coelho, qualificada às

fls. 406;
2. Giovani Afonso Bicalho, qualificada às fls. 409;

3. José Geraldo Neponuceno, qualificada às
fls. 417;

4. Zulina Maria de Figueredo, qualificada às
fls. 423;

5. Marilda Torres Moreiral de Oliveira, Chefe da
Seção de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itabira
MG, fls. 434.

Brasília, 14 de novembro de 2001. - Raimundo
Francisco Ribeiro de Bonis, Subprocurador Geral
da República. Aprovo: - Geraldo Brindeiiro, Procu
rador-geraI da República ECS.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Publique-se.

Em 11-12-01 - Aécio Neves, Presi-
dente.

Do Exmo Sr. limar Galvão, Ministro - Relator do
Supremo Tribunal Federal, nos seguintes ter
mos:

Of. n° 4.325

Brasília, 7 de dezembro de 2001 .

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Inquérito n° 1575
Denunciados: Dilceu João Sperafico, Dilso Sperafi
co, Levino José Sperafico, Itacir Antônio Sperafico

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência se digne submeter à

Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53, §
1°, da Constituição, pedido de licença, para que o Su
premo Tribunal Federal possa apreciar a denúncia
constante dos autos do processo acima referido (có
pia anexa), oferecida contra o Deputado Federal Dil
ceu João Sperafico.

Atenciosamente,- Ministro limar Galvão, Rela-
tor.

EXCELENTíSSIMO SENHOR MINISTRO RE
LATOR

Inquérito n° 1.575-0

O Ministério Público Federal, pelos represen
tantes signatários, com fundamento no art. 24 do
Código de Processo Penal, promove, perante esse
Colendo Supremo Tribunal Federal, ação penal con
tra Dilceu João Sperafico, brasileiro, casado, depu
tado federal, portador da Carteira de Identidade RG
nO 1.065.684 - SSP/PR e CPF nO 119.792.169-91,
residente e domiciliado na Av. Maripá, n° 1.470, To
ledo - PR; Dilso Sperafico, brasileiro, casado, enge·
nheiro agrônomo, portador da Carteira d- Identida
de RG nO 926.331 - SSP/PR e CPF nO
191.387.689-68, residente e domiciliado na SQN
302, bloco O, ap. 102, Brasília - DF; Levino José
Sperafico, brasileiro, casado, comerciante, portador



Brasília, 7 de dezembro de 2001

EXCELENTíSS1MO SENHOR MINISTRO RELATOR

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência se digne submeter à

Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53, §
1°, da Constituição, pedido de licença, para que o Su
premo Tribunal Federal possa apreciar a denúncia
constante dos autos do processo acima referido (có
pia anexa), oferecida contra o Deputado Federal Ete
valdo Vadão Gomes.

Atenciosamente,- Ministro Maurício Corrêa,
Relator.

Of. n° 4.326/R

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Inquérito nO 1.748
Denunciados: Eteva/do Vadão Gomes, José Silves
tre Ettruri, Jonas Martins de Arruda, José Roberto
Perosa Ravagnani, Marco Antonio Silveira Casta
nheira, Gentil Antonio Rui, Josinete de Freitas, Luís
Airton de Oliveira,

Inquérito n° 1748-5/140

O Ministério Público Federal, pelos represen
tantes signatários, com fundamento no art. 24 do
Código de Processo Penal, promove, perante esse
Colendo Supremo Tribunal Federal, ação penal con
tra Etevaldo Vadão Gomes, brasileiro, Deputado Fe
deral pelo PPB/SP; Jonas Martins de Arruda, brasi
leiro, casado, viticultor, portador da Carteira de Iden
tidade RG n° 9.137.1 55-7/SSP-SP e CPF n°
785.518.208/00, residente e domiciliado na Rua Te
resina nO 258, Bairro JACB, município de Jales/SP;
José Roberto Perosa Ravagnani, brasileiro, casado,
comerciante, portador da Carteira de Identidade RG
nO 6.663.840/SSP-SP e CPF no 065.341.29.8/33, re
sidente e domiciliado na Rua Gustavo Marfins Cer
queira nO 139, Município de Urupês/SP; José Silves
tre Ettruri, brasileiro, casado, médico-veterinário,
portador da Carteira de Identidade RG nO
5.987.536-7/SSP-SP e CPF n° 888.588.638/87, resi
dente e domiciliado na Rua José Bonifácio n° 729
Urupês/SP; Marco Antonio Silveira Castanheira, bra
sileiro, casado, portador da Carteira de Identidade
RG n° 1.741.420/SSP-PR e CPF n° 160.456.029/00,
residente e domiciliado na Fazenda Lagoa - Caixa

"À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Publique-se".

Em 11-12-01 - Aécio Neves, Presi
dente.
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da Carteira de Identidade RG nO 430.429 - SSP/PR Do Exmo Sr. Maurício Corrêa, Ministro - Re-
e CPF n° 009.628.649-00, residente e domiciliado lator do Supremo Tribunal Federal, nos seguin-
na Rodovia PR 317 km 01, Toledo - PR e Itacir tes termos:
Antonio Sperafico, brasileiro, casado, comerciante,
portador da Carteira de Identidade RG nO 853.873-5
- SSP/PR e CPF n° 191.387.929-15, residente e do
miciliado na Rua D. Pedro 11, n° 2189, ap. 902, Tole
do - PR, face aos fatos e fundamentos aduzidos.

Consta dos autos que os sócios da empresa
Agrícola Sperafíco Ltda., ora denunciados, se apro
priaram indebitamente de 6.039.672 kg (seis mi
lhões, trinta e nove mil, seiscentos e setenta e dois
quilogramas) de trigo, produto da safra de inver
no/1994, pertencente à Conab que haviam sido de
positados nos armazéns da referida empresa por di
versos mutuários.

Apurou-se, ainda, que a empresa Agrícola Spe
rafico Ltda., representada pelos denunciados, firmou
com o Banco Rural S/A. instrumento particular de
confissão e assunção de divida, com garantia de pe
nhor mercantil e alienação fiduciária, dando em ga
rantia do pagamento do principal e acessórios
26.700.000 kg (vinte e seis milhões e setecentos mil
quilogramas) de trigo, safta 1994, também de proprie
dade da Conab, que estavam depositados na empre
sa Agrícola Sperafico Ltda., em razão de contrato de
depósito celebrado entre ambas.

Ressalte-se que, conforme informado, por tele
fone, pela Seção de Registro Parlamentar da Câmara
dos Deputados, o acusado Dilso Sperafico não foi re
eleito para o cargo de Deputado Federal em 1998.

Ante o exposto,os denunciados incorreram nas
penas dos artigos 168, § 1°, inciso 111 (apropriação in
débita) e 171, § 2°, inciso I, (disposição de coisa alhe
ia como própria), ambos do Código Penal, pelo que se
oferece a presente denúncia, pleiteando pelo seu re
cebimento, citação dos acusados e final condenação.

Requer, outrossim, solicitação de licença à Câ
mara Federal para o processo e julgamento do de
nunciado Dilceu João Sperafico pelos fatos sobre
mencionados.

Pede deferimento.

Brasília, 16 de agosto de 2001.- Edinaldo de
Holanda Borges, Subprocurador Geral da Repúbli
ca. - Geraldo Brindeiro, Procurador Geral da Repú
blica.
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Postal 04- IndiaporãlSP; Gentil Antonio Rui Coorde
nador Geral do Denacoop; Josinete de Freitas; Mé
dica-Veterinária, Técnico do Denacoop e Luís Airton
de Oliveira, face aos fatos e fundamentos aduzidos.

Segundo informações dos autos, o Sindicato
Rural de Urupês, representado por seu Presidente
José Silvestre Ettruri e o Denaccop (Departamento
Nacional do Cooperativismo e Associativismo) cele
braram convênio para "capacitar pequenos agricul
tores, objetivando garantir o desenvolvimento sus
tentável, viabilizando a produção familiar, dentro da
ótica de cooperação", elaborando um Plano de Tra
balho para realização de oito cursos, que seriam
custeados com recursos federais, no valor de
R$76.520,92 (setenta e seis mil, quinhentos e vinte
reais e noventa e dois centavos), liberados pelo Mi
nistério da Agricultura, através do convênio
MAARA/SDR n° 95/95.

Apurou-se posteriormente por membros do Minis
tério da Agricultura que recursos financeiros da União
eram fraudulentamente liberados a tais entidades, ape
nas com a finalidade de realizar promoção pessoal de
políticos - Prefeitos e Vereadores - capitaneados pelo
Deputado Federal Etevaldo Vadão Gomes.

Os fatos que antecederam a celebração do con
vênio e a liberação da verba, demonstraram a exis
tência de relações entre os servidores do Denaccop,
políticos e entidade sindical, fugindo aos princípios
constitucionais que regem a administração pública,
implicando grande prejuízo ao erário.

As provas dos autos demonstram que membros
do Sindicato Rural de Urupês, valendo-se do indivi
duo conhecido como assessor do Deputado Federal
Etevaldo Vadão Gomes, obtiveram, com a conivência
e omissão de alguns servidores do Denaccop, a libe
ração dos recursos públicos que foram totalmente
desviados dos propósitos para os quais foram libera
dos, tendo restado demonstrado que grande parte da
verba beneficiou diretamente o suposto assessor par
lamentar, e, indiretamente, o próprio Deputado Fede
ral, o Prefeito local e o Presidente do Sindicato.

José Silvestre Ettruri - Presidente do Sindicato
Rural - disse (fls. 91) que procurou o Prefeito Munici
pal de Urupês - José Ravagnani - com o escopo de
conseguir alguma verba para a realização da "Festa
da Goiaba de Urupês", sendo que o Prefeito respon
deu-lhe que através da Secretaria do Estado não se
ria possível, mas que através de outro meio poderia
conseguir a verba. Então lhe apresentou Jonas Mar
tins Arruda, que se apresentava como assessor do
Deputado Federal Etevaldo Vadão Gomes, afirmando

a possibilidade de obtenção de recursos através do
Denaccop, elaborando a proposta do convênio.

Conforme depoimentos de funcionários do De
naccop, Jonas Arruda era pessoa de livre trânsito no
Ministério da Agricultura. Por outro lado, Jonas afirma
que realmente se apresentava como assessor do de
putado e seguia orientações do verdadeiro assessor
daquele Deputado, o qual lhe enviava às cidades do
noroeste paulista para que viabilizasse os pedidos de
convênio com o Denaccop. (fls. 4351436)

Após liberada a verba e encaminhada a presta
ção de constas pelo Sindicato Rural de Urupês, não
sendo aprovada devido a irregularidades detectadas,
instaurou-se Comissão de Sindicância pelo Ministério
da Agricultura (fls. 76- apenso 1) constatando-se que
as verbas recebidas pela entidade sindical tiveram
destinos completamente diversos dos que constavam
no Plano de Trabalho, com indícios da participação do
Deputado Federal Etevaldo Vadão Gomes.

O Presidente do Sindicato Rural de Urupês, de
comum acordo com o Prefeito José Ravagnani, en
trou em contato com Jonas Arruda, a fim de que este,
utilizando-se da condição de assessor do Deputado e
do livre acesso aos funcionários do Departamento
Nacional de Associativismo e Cooperativismo, conse
guisse a liberação dos recursos e apresentasse falsa
prestação de contas para ocultar o desvio da verba
creditada em conta corrente aberta exclusivamente
para aquele fim.

O Presidente do Sindicato José Silvestre Ettruri
confessou a fraude (fls. 91/2, 10215 e 438/9) esclare
cendo que por intermédio de Jonas Martins obtivera
os recursos. Aproximadamente R$35.000,00 entre
gou a Jonas, cerca de R$9.000,OO a José Ravagnani
e os R$40.000,OO restantes utilizou em proveito pró
prio para suposta cobertura de despesas ocasiona
das na "Festa da Goiaba". Jonas também confessou
ter diligenciado a liberação dos recursos junto ao De
naccop, tudo com auxílio e influência do Deputado
Federal. Etevaldo Vadão Gomes (fls. 128/131 e
443/4).

A Comissão de Sindicância constituída para
apurar o envolvimento de servidores do DENACCOP
concluiu que concorreram para a fraude, por ação ou
omissão, os servidores Marco Antônio Castanheira,
Gentil Antônio Rui, Josinete Barros de Freitas e Luis
Airton de Oliveira(fls. 96- Apenso 1).

Assim destacou o Relatório da Comissão de Sin
dicância do Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento - Secretaria de Desenvolvimento Rural, verbis:

"Trata o presente processo, de notícia chegada
ao conhecimento do Exmo Sr. Secretário Executivo
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desta Pasta, apresentando irregularidades que, em
tese, configuram práticas proibitivas no serviço públi
co, com envolvimento de terceiros.

A matéria versada nos anexos da notícia, dava
conta, num primeiro plano, de investigação preliminar
- Procedimento Preparatório n° 5/96, iniciada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, onde se
teria chegado a constatação da cobrança de propina
(cobrança de comissão) para a liberação de recursos
junto ao Departamento Nacional de Cooperativismo e
Associativismo - DENACOOP, mediante a celebra
ção de convênios.

Antes de se adentrar ao específico vamos as
sim, cronologicamente, às diversas fases da elabora
ção dos convênios, antes e depois dela, inclusive.

Como já visto, é atividade fim deste ministério.
através do DENACOOP, o desenvolvimento da políti
ca-agrícola, em prol do cooperativismo em geral e do
associativismo rural voltada ao repasse e fomento de
novas tecnologias, aos agricultores, via de seus sindi
catos/associações/cooperativas para através deles,
torná-los um verdadeiro efeito multiplicador desse re
passe de conhecimento.

Para que essas entidades se habilitem aos re
cursos, deveriam antes de tudo, apresentar uma série
de documentos e sobretudo demonstrar a regularida
de de sua adimplência com os cofres públicos.

Assim, estava aberto o caminho para a formali
zação do pleito, via de regra iniciado por um ofício do
interessado, acompanhado da documentação e do
pretendido objeto a se realizar, sendo feito em forma
de projeto e, em formulários próprios do Denaccop.

A tramitação após, o era a nível interno, rece
bendo antes de ser submetido ao Exmo Sr. Ministro,
pareceres técnicos e jurídicos sobre a viabilidade do
pleito.

Isto posto e, em ordem, eram os convênios assi
nados.

Essa era a forma usual, natural e correta, que,
no entanto, não foi seguida.

Sobre o descumprimento dela, senão na regra,
mas na forma aqui discorrido, voltaremos mais a fren
te, já, que para tanto se impõe saber sobre os traba~
lhos desenvolvidos.

O colegiado, no intuito de bem e fielmente cum
prir o seu mister, mesclou seus trabalhos entre a reali
zação de depoimentos e compulsação de documen
tos para, da união deles poder formar juízo da convic
ção e valor.

Sobre os depoimentos, forneceremos aqui, prin
cipais trechos de alguns deles:

Marco A. S. Castanheira (doc. fls. 267/269)
"...que a canalização de recursos em especial

para a região de Jales, deu-se em razão da potenciali
dade da região, e do empenho do Deputado Vadão
Gomes em buscar os recursos para a região... ;

Que para a liberação dos convênios, era elabo
rado uma lista das entidades e, submetidas ao Secre
tário da SDR para posterior envio ao Ministro da Pas
ta, dos quais poucos eram recusados; ... ;Que a Dena
coop não fazia o acompanhamento, mas que por in
formação do Departamento, em especial da Servido
ra Magda, bem como do Sr. Gentil e mesmo do Sr.
Luís Aírton de Oliveira, tinha a confirmação de que a
comunicação era enviada às DFAs vara onde os re
cursos houveram sido liberados, para que se proce
desse ao acompanhamento: ... ;Que não é necessária
a participação de terceiros junto ao Denacoop, no que
pertine a elaboração de projetos, podendo ele ser fei
to diretamente pelo interessado: ..."

Gentil Antônio Rui (doc. fls. 264/266)

"... Que os pedidos apresentados pelo Sr. Jo
nas Martins Arruda tinham um atendimento especial,
em face do contumaz acompanhamento que o mes
mo fazia, quer seja velo Deputado Vadão, ou por
seu Chefe de Gabinete..."; "Que a centralização de
recursos para a região de Jales deveu-se, em princí
pio, pejo fato do anterior Secretário da SDR, Rui
Luiz Vaz ser da região e amigo do Deputado Vadão
e, também conhecido do Sr. Marco Antonio Casta
nheira;"

Josinete Barros de Freitas (doc. fls. 282/284)

"...Que provava a prestação de contas dos
convênios firmados com as entidades de classe, ba
seando-se nos produtos que lhe eram enviados pe
los interessados, sem contudo, vistoriar in loco a re
alização do evento; ... Que o parecer técnico por ela
emitido é uma transcrição das informações trazidas
pela entidade: ..."

Luis Airton de Oliveira (doc. fls. 529/530)

"...0 Departamento através de uma rotina pre
estabelecida encaminhava por intermédio da servido
ra Magda cópia do convênio às OFAs, juntamente
com o Plano de Trabalho e do Extrato de publicação
no DOU, como forma de cumprir o manual de convê
nios; que no entanto, afirma não ter fiscalizado de for
ma efetiva o cumprimento dessa providência ... ; Que
o Sr. Gentil, juntamente com a Sra. Josinete eram
quem elegiam o técnico que iria efetuar o parecer téc
nico destinado à análise da prestação de contas, sen
do que geralmente o técnico que aprovava mediante
parecer técnico a realização do convênio era igual-
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mente destacado para analisar a prestação de con
tas; .. :'

Esses trabalhos não se restringiram ao ambien
te interno da realização de oitivas, o fez também com
relação aos diretamente envolvidos embora sem vin
culação empregatícia pública.

(... )
Observa-se e, desde já, o volume considerável

dos recursos liberados na região.

Objetivando o exaurimento completo da ques
tão, diga-se grave, complexa e de implicações diver
sas, os trabalhos desenvolvidos o foram em conjunto
com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal
da Cidade de São José do Rio Preto.

(... )
Urge que se consigne, que para a consumação

do que se apresenta nestes autos, necessário seria,
senão conivência, no mínimo a omissão deste Minis
tério via Denaccop, sem o que, com segurança, nade
de irregular teria ocorrido.

Há de se estabelecer neste trabalho, que, nem
por alto se olvida da importância do DENACCOP,
como corporificador da ação ministerial.

Por outro lado repudia-se, com veemência, a
forma com que este, através de seus agentes vinha
conduzindo tão importante segmento da política agrí
cola nacional, ao ponto de permitir o uso irregular de
dinheiro público, porquanto descumpriam-se as re
gras estabelecidas, notadamente, pela falta de fiscali
zação que lhe estava a cargo.

A dimensão dessa omissão, autoriza a indaga
ção, se ela omissão não seria sintomática a, assim fa
cilitar as irregularidades, conquanto, nada se fiscali
zava, a não ser papéis que tudo aceitam, e de resto
são insuficientes a garantir a regularidade e o exato
atingimento do objeto.

É o que se deduz, quando se sabe que o próprio
Coordenador Gentil Antônio Rui, subjetivamente de
termina, valendo para todo o Departamento, o não
encaminhamento de cópias conforme previsto na
cláusula sétima de todos eles convênios.

(... )
A servidora Josinete Barros de Freitas, à distân

cia, sem a devida segurança, julgava as prestações
de contas regularmente em forma, vinculado, com
seus atos, toda esta Administração.

Nossos trabalhos a contestam totalmente.

Não se exclui, ainda assim, o Sr. Diretor do
DENACCOP - Sr. Marco Antônio Silveira Castanhei
ra, que certamente não conhece e, bem seu próprio

Departamento, a ponto de referendar, senão consci
ente, o que se realizou.

Absurdo por demais o é a alegação do Coorde
nador Sr. Gentil Antônio Rui de que a suspensão do
encaminhamento visava evitar problemas políti
co-partidário.

Se ao determinar a suspensão descumpriu a le
tra da norma, como reflexo disso ignorou seu próprio
espírito, que era exatamente o de oferecer condições
de fiscalização do cumprimento exato dos objetos.

Com essa gentileza, gentilmente permitiu que
se desviasse, vergonhosamente, recursos públicos.

Errou duas vezes.

Não satisfeito - a emenda ficando pior do que o
soneto - o Sr. Gentil Antonio Rui, agora, acompanha
do pelo Sr. LuísAirton de Oliveira, também Coordena
dor do DENACOOP, tentam, sem sucesso, ludibriar a
Comissão, encaminhando a esta os Ofícios
DENACOOP na 154 e 867, ... , que dão conta do enca
minhamento à DFAlSp, de cópias da publicação no
DOU, dos extratos dos convênios celebrados( ...),
como que se efetivamente tivessem sido encaminha
dos.

(... )
Sonhou também, o Sr. Luis Airton de Oliveira,

que na época do ofício na 867, datado de 22-2-95, era
Chefe de Gabinete da SDR./MAARA., apesar do ca
rimbo aposto denominá-lo como Coordenador Geral
de Desenvolvimento Cooperativista, o que veio a ser
somente em meados de maio de 1995, segundo seu
próprio depoimento.

Verifica-se, assim, que tentaram justificar o en
caminhamento que não fizeram, denotando, mais
uma falsidade dentre as tantas existentes neste pro
cesso.

(...)
Apurou-se que o DENACOOP/MA., vem eivado

de vícios na celebração dos convênios, antes, duran
te e depois de suas elaborações, de forma a permitir a
situação ocorrida nos convênios.

Antes porque, na própria triagem dos pleitos
eram selecionados, primeiramente no caráter político,
para tão só após o técnico, quando recomendável era
o caminhar junto deles.

Ressalte-se que muitos já descartados nessa
triagem, sequer chegavam a ter análise no aspecto
técnico.

O político prevalecendo sobre o técnico.
No curso deles os vícios se apresentavam níti

dos no próprio descumprimento das cláusulas (..)
E, não era só aí.
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Os pareceres técnicos emitidos, tanto no projeto
em si, como no da prestação de contas, baseavam-se
única e exclusivamente, no exame documental invari
avelmente corretos na forma, ou mesmo evasivos,
sem confrontação alguma, elaborados sem qualquer
consistência, por quanto lastreados no "ouvir dizer".

Na realidade o que se adotava como regra, era a
transcrição do apresentado pelas entidades benefici
adas e, a isso dava-se o nome de Parecer Técnico.

Depois porque no exame in loco, deles não reali
zada a fiscalização como prevista inicialmente, obser
vada foi a mais variada gama de irregularidades.

(... )
Sem dúvida essa inoperância, (falta de contro

le/supervisão e fiscalização), aliada a irresponsabili
dade de alguns, é a causa das conseqüências decor
rentes.

Alguns que passavam por cima da norma como
que se tudo pudesse; outros omissos, para se dizer o
mínimo, quanto as suas próprias atribuições e ainda
aqueles que colocavam em risco sua própria vida fun
cionai, a partir do momento em que atestavam situa
ções sem a mínima segurança.

E, no geral este próprio Ministério, mal repre
sentado por eles.

(...)
É de se destacar que havia uma espécie de re

doma, a permitir que os recursos tivessem destinação
diversa, pois todas as condições eram arquitetadas
no sentido de que nenhum controle se operasse, exis
tindo, efetivamente, um total descontrole, quiçá essa
a intenção.

Aqui, não se pode alegar ignorância do Diretor
DENACOOP, Marco Antonio Silveira Castanheira,
pois, inclusive, se fez presente em vários eventos,
como foi o caso de Festas do Peão, onde os desvios
de finalidade somente ocorreram, devido ao plano ar
quitetado pelos mesmos para que nada fosse fiscali
zado...

...a participação do intermediador Jonas Mar
tins Arruda, até guando interessou, assessor do De
putado Vadão Gomes, mediante a oferta de fácil às
entidades, mediante uma pequena paga, em média
10% argumentando que poderiam ser aplicados, con
forme sua conveniência, sendo certo que se encarre
garia de fabricar a prestação de contas, conforme
abundantemente demonstrado.

(fls. 39 a 94) sublinhamos

Os depoimentos prestados pelos funcionários do
DENACOOP à Comissão de Sindicância, confirmam

que Jonas Martins de Arruda era pessoa de livre trânsi
to no Ministério da Agricultura e conhecido pelos funcio
nários como assessor do Deputado Federal Etevaldo
Vadão Gomes, sendo que Marco S. Castanheira, decla
rou perante à autoridade policial que "o trabalho realiza
do por Jonas Arruda era o de levar ao Ministério proje
tos e propostas de interesse do deputado federal Vadão
Gomes bem como da região do noroeste do Estado de
São Paulo..." (fls. 344/348). Gentil Antonio Rui declarou
ainda que "a centralização de recursos para a região de
Jales deveu-se, em princípio, pelo fato do anterior Se
cretário da SDR, Rui Luiz Vaz ser da região e amigo do
Deputado Vadão e, também conhecido do Sr. Marco
Antonio Castanheira" (fls. 50 - apenso 1).

Ante o exposto, os denunciados incorreram nas
penas dos crimes previstos nos artigos 299 (falsidade
ideológica), 304 (uso de documento falso), 171 (este
lionato), 312 (peculato) c/c artigos 29 e 288 (quadrilha
ou bando) todos do Código Penal, pelo que se ofere
ce a presente denúncia, pleiteando pelo seu recebi
mento, citação dos acusados e final condenação.

Requer, outrossim, solicitação de licença à Câ
mara Federal para o processo e julgamento do de
nunciado Etevaldo Vadão Gomes pelos fatos sobre
mencionados.

Pede deferimento.
Brasília, 10 de setembro de 2001. - Edinaldo

de Holanda Borges, Subprocurador-Geral da Repú
blica - Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da Re
pública.

"À CCJR. Publique-se".
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of. n° 4.327/R

Brasília, 7 de dezembro de 2001.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câ~arados Deputados
Inquérito nO 1.513
Denunciado: Nello Rodolpho Giongo Filho

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência se digne submeter à

Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53, § 10,

da Constituição, pedido de licença, para que o Supre
mo Tribunal Federal possa apreciar a denúncia cons
tante dos autos do processo acima referido (cópia ane
xa), oferecida contra o Deputado Federal Nello Ro
dolpho Giongo Filho.

Atenciosamente,- Ministro Maurício Corrêa,
Relator.



Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à apreciação da Câmara dos Deputados,
a Proposta de Emenda à Constituição n° 20, de
2001, constante dos autógrafos juntos, que "altera o

Do Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, Quar
to Secretário, no exercício da Primeira Secreta
ria, nos seguintes termos:

Oficio nO 1.693 (SF)

Brasília, 11 de dezembro de 2001 .

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Inquérito n° 1.513-0
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EXCELENTrSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR "Muito bem. Vou receber oficialmente.
Não é das mãos de V. Exa que tenho de re
ceber este documento." (FI. 200.)

Em seguida, Nello Rodolpho, na condição de
Presidente da Câmara Municipal, mesmo tendo ine
quívoco conhecimento da ordem judicial para sustar
o processo legislativo do Projeto de Lei n° 1.193/97,
descumprindo flagrantemente a decisão proferida
pelo Egrégio Tribunal de Justiça daquele Estado, de
terminou a imediata e urgente expedição do autógra
fo ao Prefeito da cidade de São Paulo, Celso Roberto
Pitta do Nascimento, que, por sua vez, sancionou e
fez publicar a lei, conforme se verifica no Diário Ofici
ai do Município de 31 de dezembro de 1997, que pu
blicou a sanção da Lei Municipal n° 12.543, do dia
anterior, pertinente ao Projeto de Lei n° 1.193/97.

Ante o exposto, o denunciado incorreu nas pe
nas do artigo 1°, inciso XIV, do Decreto-Lei nO 201,
de 27 de fevereiro de 1967, pelo que se oferece a
presente Denúncia, pleiteando pelo seu recebimen
to, citação do acusado e final condenação.

Requer, outrossim, solicitação de licença à Câ
mara Federal para o processo e julgamento do de
nunciado Nello Rodolpho Giongo Filho pelos fatos
sobremencionados.

Pede deferimento.
Brasília, 20 de setembro de 2001 . - Edinaldo de

Holanda Gorges, Subprocurador Geral da República.
- Geraldo Brindeiro, Procurador Geral da República.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Publique-se.

Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

O Ministério Público Federal, pelos represen
tantes signatários, com fundamento no art. 24 do
Código de Processo Penal, promove, perante esse
Colendo Supremo Tribunal Federal, ação penal con
tra Nello Rodolpho Giongo Filho, brasileiro, casado,
Deputado Federal, portador da Carteira de Identida
de RG nO 8.690.659-8 - SSP/SP, residente na Rua
Dr. Guilherme Cristofell, n° 260, ap. 21, Santana,
São Paulo/SP, podendo ser encontrado, também,
no Gabinete 660, do Anexo IV, da Câmara dos De
putados' Brasília - DF, em face aos fatos e funda
mentos aduzidos.

Nello Rodolpho Giongo Filho, à época Presi
dente da Câmara Municipal de São Paulo, deixou
de cumprir ordem judicial para a sustação do pro
cesso legislativo do Projeto de Lei nO 1.193/97, que
dispunha sobre a aplicação de recursos no desen
volvimento do ensino fundamental e da educação
infantil. liminarmente concedida em 29 de dezembro
de 1997, pelo então Vice-Presidente do Egrégio Tri
bunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Dir
ceu de Mello, nos autos do mandado de segurança
n° 46.417.0/0, impetrado por vereadores do Municí
pio de São Paulo contra o denunciado.

No dia 30 de dezembro de 1997, durante a
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal na qual
estava prevista a aprovação do Projeto de Lei n°
1.193/97, antes de se realizar a votação, o Vereador
José Eduardo Martins Cardozo, informou ao Presi
dente da Edilidade, Nello Rodolpho, que a liminar
havia sido concedida (fI. 198).

No entanto, embora tivesse tomado ciência da
decisão judicial, o denunciado deu continuidade ao
processo de discussão do referido projeto de lei, de
terminando sua votação pelo Plenário da Câmara
Municipal.

Como a sessão prosseguiu normalmente, o
Vereador José Eduardo Martins Cardozo, do micro
fone de apartes, leu integralmente o texto da deci
são proferida, recebida por fax pelo seu gabinete
(fls. 199/200).

Após a leitura, dirigiu-se ao então Presidente da
Câmara, ora denunciado, para entregar-lhe o fax que
acabara de ler em plenário.

Na ocasião o denunciado, negando-se a rece
ber o fax, disse:
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PROJETO DE lEI N° 5.908 DE 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 148, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "dispõe sobre o fornecimento
de transporte, alimentação e pousada, pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), aos pacientes cujo tratamen
to se realizar fora de seu domicílio, em atendimento
aos preceitos da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990 (Lei Orgânica da Saúde)".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira Se
cretaria.

Dispõe sobre o fornecimento de
transporte, alimentação e pousada, pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), aos paci
entes cujo tratamento se realizar fora de
seu domicílio, em atendimento aos pre
ceitos da Lei n° 8.080, de 19 de setembro
de 1990 (Lei Orgânica da Saúde).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Em obediência aos princípios e diretrizes

constantes da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990 (Lei Orgânica da Saúde), especialmente de
seus arts. 3° e 7°, I e 11, o Sistema Único de Saúde
(SUS), fornecerá transporte, de ida e volta, alimenta
ção e pousada aos pacientes que, por inexistência,
insuficiência ou carência de condições dos serviços
de saúde do local de seu domicílio, requeiram remo
ção para localidades dotadas de centros de assistên
cia à saúde mais adequados ao seu tratamento, em
processo denominado Tratamento Fora de Domicílio
(TFD).

Parágrafo único. O centro médico eleito para a
efetivação do tratamento deverá ser escolhido dentre
os geograficamente mais próximos do local do domi
cílio do paciente.

Art. 2° Havendo necessidade de acompanhante,
em especial nos casos de paciente pediátrico, paralí
tico, comatoso ou portador de deficiências mentais, o
SUS deverá fornecer ao acompanhante os mesmos
benefícios a que faz jus o paciente referido no art. 10

•

c) quatro por cento, para aplicação em
programas de financiamento ao setor produ
tivo das Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, através de suas instituições finan
ceiras de caráter regional, de acordo com os
planos regionais de desenvolvimento, distri
buindo-se nove décimos por cento para o
Norte, nove décimos por cento para o Cen
tro-Oeste e dois inteiros e dois décimos por
cento para o Nordeste, ficando assegurada
ao semi-árido do Nordeste a metade dos re
cursos destinados à região, na forma que a
lei estabelecer;

....................................................."(NR)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 470, DE 2001

Altera o inciso I do art. 159, e sua
alínea c, da Constituição Federal, para
definir novo percentual de participação
no produto da arrecadação do Imposto
de Renda e do IPI, destinada aos progra
mas de financiamento das Regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste.

Art. 1° O inciso I do art. 159 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159 .
I - do produto da arrecadação dos

impostos sobre renda e proventos de qual
quer natureza e sobre produtos industriali
zados, quarenta e oito por cento na se
guinte forma:

inciso I do art. 159, e sua alínea c, da Constituição Oficio nO 1.694(SF)

Federal, para definir novo percentual de participa- Brasília, 11 de dezembro de 2001
ção no produto da arrecadação do Imposto de Ren
da e do IPI, destinada aos programas de financia
mento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional:

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

Senado Federal, 11 de dezembro de 2001 . - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.



"Art. 11 .

Ofício n° 1.696 (SF)

Brasília, 11 de dezembro de 2001 .

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n074, de 2001, constante dos autó
grafos em anexo, que "denomina "Paulo Curado" tre
cho da rodovia BR-235".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira Se
cretaria.

§ 3° Nas farmácias, os medicamentos
apresentados em comprimidos, cápsulas,
drágeas, tabletes, pílulas, supositórios e
amplas deverão ser entregues ao consumo
nas respectivas quantidades indicadas na
prescrição, devendo sua reembalagem
atender o que dispõe o art. 60.

§ 4° O disposto no § 3° dependerá da
obtenção, por parte da farmácia, de autori
zação especial de funcionamento, obtida
junto à Agência Nacional de Vigilância Sani
tária - Anvisa." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor após decorrido
1 (um) ano de sua publicação oficial.

Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 65, de 2000, constante dos au
tógrafos em anexo, que "acrescenta parágrafos ao
art. 11 da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que 'dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e
outros produtos, e dá outras providências", para de
terminar que medicamentos em determinadas apre
sentações sejam vendidos à granel, na quantidade
indicada na prescrição".

Atenciosamente,-Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.

Ofício nO 1.695 (SF)

Brasília, 11 de dezembro de 2001 .

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
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Art. 3° O processo TFD será iniciado mediante PROJETO DE LEI N° 5.909 DE 2001
laudo médico que, emitido pelo responsável técnico Acrescenta parágrafos ao art. 11 da
da unidade do SUS onde o paciente foi primeiramente lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976,
atendido, atestará a necessidade do paciente, e, se que "dispõe sobre a vigilância sanitária a
for o caso, do seu acompanhante, em utilizar o referi- que ficam sujeitos os medicamentos, as
do processo de tratamento. drogas, os insumos farmacêuticos e cor-

Art. 4° O sistema de gerenciamento dos proces- relatos, cosméticos, saneantes e outros
50S TFD ficará a cargo das Secretarias Estaduais de produtos, e dá outras providências",
Saúde. para determinar que medicamentos em

Art. 5° No deslocamento de pacientes e acom- determinadas apresentações sejam ven-
panhantes do TFD deverão ser utilizados, preferenci- didos à granel, na quantidade indicada
almente, meios de transporte aéreo, fluvial e terrestre na prescrição.
de propriedade da União, dos Estados e Municípios. O Congresso Nacional decreta:

Art. 6° As despesas decorrentes da implementa- Art. 10 O art. 11 da Lei n06.360, de 23 de setem-
ção desta Lei serão financiada com recursos do Orça- bro de 1976, passa a vigorar acrescido dos seguintes
mento da Seguridade Social da União, dos Estados, §§ 30 e 40:
do Distrito Federal e dos Municípios, conforme se dis-
puser em regulamento.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias contado da data de
sua publicação.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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Ofício n° 1667-L-PFUOl

Brasília, 11 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

PROJETO DE LEI N° 5.912, DE 2001

Assegura a instalação de Municípios
criados por Lei Estadual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É assegurada a instalação dos Municípi

os, cujo processo de criação teve início antes da pro
mulgação da Emenda Constitucional n° 15, desde
que o resultado do plebiscito tenha sido favorável e
que as leis de criação tenham obedecido à legislação
anterior.

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

Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet - Presidente do Senado Federal.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFUPST, nos seguintes
termos:

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nO 188, de 2001, constante dos au
tógrafos em anexo, que "assegura a instalação de
Municípios criados por Lei Estadual".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira Se
cretaria.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Prímeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de Vossa Excelência,

indico os nomes dos Deputados do Partido da Fren
te Liberal que integrarão a Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a "investigar o destino dado
aos recursos angariados com o recolhimento da
Contribuição sobre Movimentação Financeira -

PROJETO DE LEI 5.910, DE 2001 Ofício nO 1.698(SF)

Denomina "Paulo Curado" trecho da Brasília, 11 de dezembro de 2001
rodovia BR-235.

PROJETO DE LEI N° 5.911, DE 2001

Denomina "Ponte Nossa Senhora do
Pantanal" a ponte sobre o Rio Paraguai,
situada na BR 262, no Município de Co
rumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul.

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 170, de 2001, constante dos au
tógrafos em anexo, que "denomina 'Ponte Nossa Se
nhora do Pantanal, a ponte sobre o Rio Paraguai, situ
ada na BR-262, no Município de Corumbá, no Estado
do Mato Grosso do Sul".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira Se
cretaria.

Oficio n° 1.697 (SF)

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É denominada "Ponte Nossa Senhora
do Pantanal" a ponte sobre o Rio Paraguai, situada
na BR-262, no Município de Corumbá, no Estado do
Mato Grosso do Sul.

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

Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. 
Senador Ramez Tebet - Presidente do Senado Fe
deral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É denominado "Rodovia Paulo Curado" o

trecho da rodovia BR-235 que liga a BR- 153 à cidade
de Pedro Afonso, no Estado do Tocantins.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 11 de dezembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.



Leão, Líder do

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Odelmo
PPB, nos seguintes termos:

Ofício n° 664/01

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Márcio Reinaldo Moreira e Roberto Balestra,
como titulares, e o Deputado Herculano Anghinetti,
como suplente, para integrarem a Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional, a que se refere o
Art. 58, § 4°, da Constituição Federal.

Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 694/01

Brasília, 7 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputa
do Fetter Júnior, como suplente, para integrar a Co
missão Especial, destinada a apreciar o Projeto de
Lei nO 4828, de 1998, do Poder Executivo, que "dispõe
sobre a produção, comércio e a fiscalização de se
mentes, e dá outras providências".

Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leão, lí
der do PPB.

Junior, Líder do
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CPMF", em substituição aos anteriormente indica- Representativa do Congresso Nacional. Como su-
dos. plentes, os Deputados Walter Pinheiro, PT/BA, e Vir

gilio Guimarães, PTIMG.
Atenciosamente. - Deputado Walter Pinheiro,

Líder do PT.

Efetivos
Deputado Paulo Magalhães
Deputado Rodrigo Maia
Deputado Rubem Medina
Suplentes
Deputado Carlos Alberto Rosado
Deputado lédio Rosa
Deputada Pedro Bittencourt

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar PFLlPST.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Jutahy
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB N° 1.127/2001

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados Jovair Arantes, Márcio Fortes, Rafael Gu
erra e Antonio Jorge, como membros titulares, e os
Deputados Danilo de Castro, Pedro Canedo, Custó
dio Mattos e Fernando Gonçalves, como membros
suplentes, para integrarem a Comissão Representati
va do Congresso Nacional, a que se refere ao art. 58,
§ 4°, da Constituição Federal.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior, Lí
der do PSDB.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Walter Pinheiro, Líder do
PT, nos seguintes termos:

Ofício n° 2421Plen

Brasília, 11 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar, como titulares, os Deputados Geraldo
Magela, PT/DF, e Pedro Celso, PT/DF, na Comissão
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Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 857/01, apreciado por este Órgão Téc
nico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-01 . - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.411/P-/2001-CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 868/01, apreciado por este órgão Técni
co, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 1.412-P/2001-CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 913/01, apreciado por este Órgão Téc
nico, ne'sta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em "-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, nos seguintes termos:

Of. P. n° 1.406/2001

Brasília, 21 de novembro de 2001

OF.CCTCI-P/ 345 /2001

Do Sr. Deputado César Bandeira, Presidente OF. N° 1.408-P/2001 - CCJR
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica- Brasília, 27 de novembro de 2001
ção e Informática, nos seguintes termos:

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, respeitosamente,

seja revisto o despacho aposto ao Projeto de Decreto
Legislativo n° 852/2001, do Sr. Wilson Santos, que
convoca plebiscito para decidir sobre a participação
do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA)", no sentido de que sejam incluídas as Comis
sões de Economia, Indústria e Comércio e de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, conforme requeri
mento do Relator da proposição, Deputado Wilson
Santos.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração.
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Defiro. Incluam-se no despacho inicial
aposto ao PDC nO 852/2001, a CEIC e a
CREDN, devendo manifestar-se nesta or
dem e antes da CCJR. Oficie-se e, após,

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, 28 de novembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, em no art. 58 do

Regimento Interno, a Técnico, do Projeto de Lei N°
4.628, de 2001.

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

Atenciosamente. - Deputado César Bandeira,
Presidente.
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OF. N° 1.413-P/2001 - CCJA

Brasília, 27 de novembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 936/01, apreciado por este Órgão Téc
nico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
1ência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 1.414-P/2001 - CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 937/01, apreciado por este Órgão Téc
nico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
1ência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Da Sr& Deputada Ana Catarina, Presidenta
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:

OF.TP N° 200/01

Brasília, 31 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao 58, do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do 2.889/97.

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

Respeitosamente. - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. TP N° 250/01

Brasília, 22 de novembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO 28/1999.

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

Respeitosamente. - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Publique~se.

Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Marcos Cintra, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

Ofício-Pres n° 716/01

Brasília, 31 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

dos artigos 41, IV e 50, 111, a do Regimento Interno,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem nO
941/01, do Poder Executivo, na reunião da Comissão
do dia 31-10-01.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de apreço e consideração.

Respeitosamente. - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício-Preso n° 798/01

Brasília, 21 de novembro de 2001
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Aécio Neves,

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar sejam os

Projetos de Lei nas 4.488/01, 4.849/01 e 4.847/01
apensados ao PL 2.559/00 - do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "dispõe sobre a inclusão de hospitais no
sistema integrado de pagamento de impostos e con
tribuições das microempresas e das empresas de pe
queno porte - Simples".

Conforme entendimento do relator, as proposi
ções em tela deverão tramitar conjuntamente, haja
vista que tratam de matéria similar, conforme dis
põem os artigos 142 e 143 do Regimento Interno.

Sem mais para o momento, renovo protestos de
consideração e apreço. - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Defiro. Apensem-se os PLs nOs
4.488/01, 4.849/01 e 4.847/01 ao PL. na
2.559/00. Oficie-se à Comissão Requerente
e, após, publique-se.

Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Walfrido Mares Guia, Pre
sidente da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, nos seguintes termos:

Ofício n° P-194/COECD

Brasília, 31 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no artigo 58 do Regimento Inter
no, a rejeição do Projeto de Lei N° 763/99, do Sr.
Zezé Perrella, que "altera dispositivos da Lei na
9.615, de 24 de março de 1996, que institui normas
gerais sobre desporto e dá outras providências" e
dos Projetos de Lei nOs 1.488/1999, 1.754/1999,
1.755/1999, 1.836/1999, 1.852/1999 e 2.77912000,
a~ensados, ara publicação das referidas proposi
çoes e do parecer a elas oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° P-218/COECD

Brasília, 29 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên

cia, solicito, nos termos do artigo 106 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a reconstituição
do Projeto de Lei 4.749/2001, do Senhor João Matos,
que "Institui o Dia Nacional da Adoção", por ter sido
extraviado.

Atenciosamente. - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

.00 Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen,
Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, nos seguintes termos;

Of.P na 2 329/2001

Brasília, 28 de novembro de 2001 .

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as

providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei na
2.309-AOO apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-01 .

Presidente.

Do Sr. Deputado Antônio Cambraia
Presi~enteda Comissão de Minas e Energia, no~
segumtes termos:

Ofício na 158

Brasília, 7 de novembro de 2001

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
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Publique-se.
Em 11-12-01. Aécio Neves,

Presidente.

Do Sr. Deputado Gérson Gabrielli, nos
seguintes termos:

Requerimento

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,

Requeiro, de Vossa Excelência a reti
rada de tramitação do Projeto de Lei W
5552/001 de minha autoria.

Brasília, 19 de outubro de 2001. - Gérson
Gabrielli, Deputado Federal (PFUBA).

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01. Aécio Neves,

Presidente.

Do Sr. Deputado José índio, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumpri

mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 2.667, de 2000.

Solícito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do respectivo
parecer.

Respeitosamente, Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Neves,Aécio
Publique-se.
Em 11-12-01.

Presidente.

Atenciosamente, Deputado Federal Hélio Costa,
Presidente.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 106 do Regimento Inter
no, solicito a Vossa Excelência a reconstituição
da Mensagem n° 27/01, do Poder Executivo, que
"submete à consideração do Congresso Nacional
o texto da Convenção para Evitar a Dupla Tributa
ção em Matéria de Imposto de Renda, Prevenir e
Combater a Evasão Fiscal e sobre Matérias Adua
neiras, entre Governo da República Federativa do
Brasil e a República do Paraguai, assinado em
Brasília, em 20 de setembro de 2000 ", tendo em
vista que a referida proposição foi extraviada
no gabinete do Deputado Delfim Netto, relator da
matéria.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Referência: reconstituição de proposição

Ofício na CREDN/P-208/01

Brasília, 28 de novembro de 2001

Do Sr. Deputado Hélio Costa, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, nos seguintes termos:
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Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa para co- Da Sra. Deputada Laura Carneiro, Presi-
municar que este Órgão Técnico, em reunião ordi- denta da Comissão de Seguridade Social e Fa-
nária realizada hoje, aprovou unanimemente, com mília, nos seguintes termos:
substitutivo, o Projeto de Lei na 3.620, de 2000, do Ofício n° 861/2001-P
Sr. José índio. Brasília, 21 de novembro de 2001

Solicito a V. Exa
, nos termos regimentais, que A Sua Excelência o Senhor

seja autorizada a publicação da referida proposição, Deputado Aécio Neves
com o respectivo parecer. Presidente da Câmara dos Deputados

Na oportunidade, apresento a V. Exa meus Nesta
protestos de consideração e apreço. - Deputado
Antônio Cambraia, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01. Aécio Neves,

Presidente.

Requeiro nos termos do art. 142 do Regimento
Interno, que a PEC N° 283, DE 2000, de minha
autoria, que inclui o art. 76 do Ato das Disposições
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Constitucionais Transitórias, objetivando coincidir
mandatos eletivos que menciona, seja apensada na
Proposta de Emenda à Constituição na 3-A, de 1999,
de autoria do Deputado Paulo Otávio e outros, que
altera os arts. 27, 28, 29, 44 e 82 da Constituição
Federal, e introduz disposições transitórias, de forma
a dizer coincidir mandatos eletivos. Considerando que
estão em curso várias proposições da mesma
espécie que regulam matéria idêntica e,
regimentalmente suas tramitações deverão ser
conjuntas.

Brasília, 27 de novembro de 2001 . - Deputado
José índio.

Indefiro a apensação, por se
encontrarem as proposições em estágios
diferentes de tramitação. Oficie-se ao
Requerente e, após, publique-se.

Em 11-12-01 . AéciO Neves,
Presidente.

Da Sra. Deputada Luci Choinacki, nos
seguintes termos:

Brasília, 4 de dezembro de 2001
Sr. Deputado Aécio Neves
Presidência da Câmara
Solicito, por gentileza, a retirada dos requeri

mentos de informações números 3976 e 3977, res
pectivamente encaminhados ao ministro-chefe da
Casa Civil, Pedro Parente, e ao ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares. Serão
encaminhados novos requerimentos, com outros ter
mos, brevemente.

Atenciosamente, Deputada Luci Choinckii
PT/SC.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves.

Do Sr. Deputado Paulo Paim, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita que os Projetos de Lei
152/00 e 1239/95, tenham tramitação
conjunta ao PL 3198/00, já que tratam de
matéria correlata.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação, neste órgão técnico, os

Projetos de Lei n° 152/00, que "institui o Fundo de
Reparação para os afro-descendentes" e nO 1239/95,
que garante a reparação com indenização para os
descendentes dos escravos no Brasil", ambos de

minha autoria, requeiro a V. Exa., nos termos dos
artigos 142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação
conjunta ao PL 3198/00, também de minha autoria,
que "estabelece o estatuto da igualdade racial, em
defesa dos que sofrem preconceito ou discriminação
em função de sua etnia, raça e/ou cor, e dá outras
providências" que atualmente constitui comissão
especial, já que todos tratam de matéria correlata.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Paulo Paim - PT/RS

Prejudicado, em face da retirada do
pedido.

Em 11-12-01. Aécio Neves.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Venho através deste requerer que seja tomado
sem efeito o requerimento de minha autoria datado
de 21 de novembro do ano em curso, que solicita_a
apensação dos Projetos de Lei 152/00, que "institui o
Fundo de Reparação para os afro-descendentes" e o
1239/95, que "garante a reparação com indenização
para os descendentes dos escravos no Brasil", ao PL
3198/00, também de minha autoria, que "estabelece
o estatuto da igualdade racial, em defesa dos que
sofrem preconceito ou discriminação em função de
sua etnia, raça e/ou cor, e dá outras providências.

Nestes termos peço deferimento,

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2001. 
Deputado Paulo Paim - PT/RS.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01 . AéciO Neves,

Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Paim)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho por meio deste, com base no artigo
104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requerer a retirada do Projeto de Lei 1239/95,
que "garante a reparação com indenização para
os descendentes dos escravos no Brasil" e do
Projeto de lei Complementar 152/00, que "institui
o Fundo de Reparação para os afro-descenden
tes", ambos de minha autoria, que tramitam na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi·
ente e Minorias.

Este pedido baseia-se no fato de as matérias
estarem contempladas no Projeto de Lei 3198/00,
que "institui o Estatuto da Igualdade Racial", também
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Neves,AéciO

tramita em Comissão Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a
implantação de obras de infra estrutura hídrica I
drenagem no Município de São Gonçalo no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01.

Presidente.

de minha autoria, e que
Especial desta Casa.

Nestes termos, peço deferimento.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 

Deputado Paulo Paim - PT/RS.

Indicação

INDICAÇÃO N° 2.357, DE 2001
(Do Sr. Jose Carlos Coutinho)

Sugere ao Ministério da Saúde a
implantação de obras de infra-estrutura
hídrica drenagem no Município de São
Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro.

(publique-se. Encaminhe-se)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de
infra-estrutura hidríca, são retidos e a população fica
a mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de São Gonçalo, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes, onde
os córregos, riachos e valões, transbordam provocando
enchentes que inundam bairros e favelas por todo o mu
nicípio' podendo proliferar vários tipos de doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este
grave problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V. Exa
,

antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Saúde, para a implantação
de obras de infra estrutura hídrica I
drenagem no Município de São Gonçalo
no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

•Artigo alterado pela Resolução nOto, de 199}.

I - sugere a outro Poder a adoção de
providência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados. por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão
lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.
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11 - O parecer referente à indicação será
proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a
critério da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto,
seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o
processo à Mesa, determinará o arquivamento da
indicação, cientificando-se o Autor para que este, se
quiser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que
objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear a Igreja de
Deus no Brasil e foi requerida pelo nobre Deputado
Lincoln Portela.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convido
para compor a Mesa o Pastor Expedito Ferreira de
Melo, Supervisor Nacional da Igreja de Deus no Brasil
(palmas), o eminente Vice-Governador do Distrito Fe
deral, Benedito Domingos (palmas), o Pastor David
Rodrigues da Silva, Supervisor da Região Central da
Igreja de Deus no Brasil (palmas) e o Pastor Eli Ja
nuário dos Reis, Supervisor da Região Sudeste da
Igreja de Deus no Brasil. (Palmas.)

Esta Presidência convida todos os presentes a
ouvirem a música "Razão do meu viver", de autoria de
Jairo Silva, interpretada por Elisama. (Palmas.)

(Apresentação musical.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Sr. Pas

tor Expedito Ferreira de Melo, Supervisor Nacional da
Igreja de Deus no Brasil, meu caro Vice-Governador
do Distrito Federal, nosso ex-companheiro nesta
Casa, Benedito Domingos, Sr. Supervisor da Região
Central da Igreja de Deus no Brasil, Pastor David Ro
drigues da Silva, Sr. Pastor Eli Januário dos Reis, Su
pervisor da Região Sudeste da Igreja de Deus no Bra
sil, Sras e Srs. Parlamentares, meus senhores e mi-

nhas senhoras, ao comemorar o 1150 aniversário de
fundação da Igreja de Deus no Brasil, a Câmara dos
Deputados reúne-se em sessão solene para homena
gear os milhares de fiéis brasileiros hoje atuantes,
cuja fé vem se expandindo em todas as regiões.

Historicamente, o advento da Igreja de Deus no
Brasil, no início da década de 20, está associado à
imigração européia, notadamente no sul do País.
Mais tardiamente, fortaleceu-se com a chegada de
missionários norte-americanos, cuja experiência em
sua terra natal culminaria com a primeira denomina
ção evangélica pentecostal de todo o mundo. Suas
atividades no Brasil foram oficialmente inauguradas
em 1955, quando a pequena célula da Igreja de Deus
fundiu-se à Igreja do Calvário Pentecostal. Atualmen·
te, o Brasil integra uma grande comunidade de 137
países, que abrigam igrejas organizadas segundo os
princípios da unidade cristã, da vida santificada e da
estrita interpretação dos ensinamentos bíblicos.

Além da busca pela unificação do povo de Deus,
da condenação espiritual ao mundanismo e da ade
são à literalidade da palavra sagrada, tal como se ve
rifica no conteúdo dos cultos e pregações, os mem
bros da Igreja de Deus, no Brasil e no mundo, dedi
cam-se a várias atividades filantrópicas e assistencia
is, enriquecendo a prática missionária com a efetiva
ajuda ao próximo, por meio de creches, orfanatos,
asilos e casas de recuperação de toxicômanos.

São também muito importantes para a Igreja de
Deus os centros de treinamento missionários e os se
minários teológicos regionais, onde a declaração da
fé pentecostal é apurada no sentido do dinamismo, da
genuinidade e da unidade do povo cristão. A própria
denominação Igreja de Deus reflete o apego à letra
das Sagradas Escrituras, tal como consta dos Atos
dos Apóstolos, para significar a grande família de
Deus.

No Brasil, a Igreja de Deus tem sua sede nacio
nal em Brasília, além de sedes regionais localizadas
em sete outras cidades. A finalidade precípua é a
evangelização, baseada nas regras de conduta esta
belecidas no Novo Testamento. Nessa medida, o re
conhecimento da figura de Jesus Cristo como o salva
dor é fundamental para a realização do batismo e da
conversão definitiva como membro da Igreja de Deus.

Gostaríamos de ressaltar, particularmente, a
alegria que envolve as práticas de culto evangélico,
expressando a autenticidade e a profundidade dessa
fé. Devemos destacar também o incansável trabalho
de pregação, que busca disseminar a palavra de
Deus, levando a paz e o consolo espiritual a todos os
corações.
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A importância desse fenômeno facilmente se
justifica. Vivemos tempos especialmente conturba
dos, onde predominam o materialismo, o consumis
mo e o individualismo, em um horizonte alheio a valo
res morais e espirituais. Independentemente da espe
cificidade de cada credo ou doutrina, é certo que to
dos sentimos a necessidade de nos reconhecer como
filhos de Deus, buscando na palavra sagrada uma
senda de renovação e esperança.

O povo brasileiro tem-se mostrado especial
mente receptivo ao chamado do Evangelho, exercen
do, também por essa via, sua extraordinária vocação
religiosa. Aqui, o objetivo é aproximar os homens da
salvação pessoal, pela superação do egoísmo e do
apego excessivo aos bens materiais.

Certos de que a incorporação de valores espiri
tuais é fundamental para a construção de uma socie
dade mais justa e mais humana, não podemos deixar
de render graças à Igreja de Deus, que tanto vem con
tribuindo para a conscientização religiosa do povo
brasileiro.

Por isso, na condição de Presidente em exercí
cio,J;larabenizoo eminente Deputado Lincoln Portela,
autor da proposição desta sessão de homenagem,
assim como a todos os que fazem a Igreja de Deus no
Brasil, aqui representados pela pessoa de seu Super
visor Nacional, Pastor Expedito Ferreira de Melo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce

do a palavra ao eminente Deputado Lincoln Portela,
autor do requerimento desta sessão de homenagem.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Efraim Morais, cuja presença muito nos honra, senho
res pastares que compõem a Mesa, Sras. e Srs. De
putados, senhores pastores e respectivas esposas,
demais presentes nesta bela manhã de terça-feira,
deixei sobre a mesa o discurso que havia preparado,
já que outros colegas hão de ocupar esta tribuna e
provavelmente falarão algumas coisas semelhantes
às que eu ia dizer.

Entretanto, minha fala a respeito da Igreja de
Deus no Brasil é um pouco diferente. Essa Igreja foi o
meu berço, minha casa. Em Brasília, dei meus primei
ros passos, há trinta anos. O tempo passa muito de
pressa. Freqüentava um lindo templo da Igreja de
Deus, localizado na SQS 409. Lá conheci não apenas
as primeiras letras do Evangelho, mas o bê-a-bá de
uma vida de ação social, de recuperação de vidas e
de valorização do ser humano. Pude entender que
precisávamos ser suporte. Quando a Escritura diz:
"Suportai-vos uns aos outros", ela quer dizer para ser-

mos suporte um do outro, que nosso ombro esteja
sempre pronto para poder ajudar o ser humano em
sua caminhada, em sua lida diária.

O saudoso Júlio Dantas do Amaral, meu primei
ro modelo nesta caminhada cristã, com seu jeito sim
ples de ser, pôde me passar muitas informações so
bre o novo viver que eu estava me propondo a levar.
Ali, na 409 Sul, tive várias experiências tremenda
mente agradáveis de relacionamento interpessoal.
Estava com 17 anos e vivia outro tipo de vida, acostu
mado com a noite e com a baderna dos jovens dessa
idade, com seus pensamentos e até mesmo seus
desvarios. Pude, naquele local, encontrar pessoas
que me ensinaram o que é ter um relacionamento in
terpessoal, o que é o amor, o que é o estar junto do
outro sem querer sugar-lhe alguma coisa, mas para
compartilhar, para repartir com ele.

Lá aprendi que pessoas medíocres falam sobre
pessoas; pessoas comuns falam sobre coisas e pes
soas inteligentes discutem sobre idéias. Aprendi mui
tas idéias novas e pude ver muita coisa que eu não
havia visto ainda, porque eu estava no campo das coi
sas comuns, no campo da mediocridade. Pude, en
tão, passar a navegar no campo da inteligência, no
campo da experimentação, onde essas idéias novas
deixavam de ser puramente filosóficas e passavam a
ser ciência, a partir do momento em que eram leva
das para o campo do experimentação. Ali aprendi mu
ito e, com o passar do tempo, soube, naquele lindo
templo, com aquelas pessoas maravilhosas que ali
estavam, que a Igreja de Deus tinha um seminário
chamado Instituto Bíblico da Igreja de Deus, em Goiâ
nia. De repente, uma chama ardeu dentro de mim, um
fervor e alguma coisa me impulsionou a tomar mais
informações sobre o Instituto Bíblico da Igreja de
Deus, sobre o que era aquele seminário.

Seguindo os trâmites normais, todo aquele en
volvimento, toda aquela unção que pairava no ar, diri
gi-me àquele seminário e ali cheguei, na Praça Dona
Seráfica, em Goiânia. Lá encontrei o prédio edificado
no meio de uma praça. Ao lado, não havia nada, só
terra, nem cercado estava o prédio. Lembro-me bem
de que havia ao redor do templo da Igreja de Deus:
em frente a escola, ao lado a casa do diretor - falarei
sobre ele depois -, a casa de um supervisor e o bote
quim de madeira da D. Josefa. Passei por muitas ex
periências naquele lugar. Quando cheguei fui procu
rar o diretor. Pensava encontrar um irmão de idade
mais avançada, talvez um missionário americano,
porque até então apenas os missionários americanos
haviam presidido aquela bela instituição. De repente,
encontro um jovem magro, alto, metido a bom de bola,
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que jogava vôlei melhor que futebol. Eu, com 18 anos, Naquele tempo, tirávamos nota 100, 98, 97 -
menino, deparei-me com David Rodrigues da Silva, naquele tempo a contagem era essa. Quando um tira-
outro jovem, e pensei: é este o diretor da instituição? va menos que o outro, o que tirava menos deitava-se
Esperava um homem como ele está agora: mais gor- de braços abertos e dizia estar frustrado. (Risos.)
dinho, cabelos grisalhos - como diz a sua esposa, Ali conhecemos figuras extraordinárias, como a
mais bonito. missionária Ruth Crowford, exemplo de vida, decen-

E aconteceu: pude ter em David Rodrigues da te, íntegra. Com um metro e noventa e cinco centíme-
Silva um grande arquétipo, um grande modelo para a tros de altura, olhos azuis, era uma linda mulher. Lem-
minha vida. Naquele lugar, só quem viveu aquela ex- bro de certa vez em que precisei recorrer por causa
periência sabe o que se vivenciou realmente. Lá, jún - de alguns décimos que havia perdido em uma prova-
to com ele, pude encontrar outras pessoas. Lem- a disputa era acirrada. Encontrei assentada à mesa,
bro-me também de um moço vindo de Mogi das Cru- com os braços cruzados e cotovelos por cima dos
zes, com um violãozinho debaixo do braço, de botas e braços. Disse-lhe, então: "I rmã Ruth Crowford, a coisa
um casaquinho amarelo horroroso que, por certo, ele não é assim". Ela olhou para mim e retrucou: "É as-
achava lindo. Era um sujeito simples, queria estudar, sim, irmão". "Mas, irmã Ruth, esses dois décimos eu
queria crescer, queria progredir. Tinha um linguajar os mereço, a palavra que usei é sinônima". "Mas, ir-
muito peculiar aos pernambucanos, um sotaque forte. mão Uncoln, o que fiz está feito", disse ela. "Mas eles
Perguntamos a ele: "Você trouxe a peixeira?" têm dois décimos na minha frente agora". "Irmão Un-

Ali conheci também Expedito Ferreira de Melo, coln, está feito".
outro jovem simples e humilde que cresceu, que con- Nunca me esqueço de que, ao sair dali, a única
c1uiu o seu curso naquele lugar a duras penas, por- coisa que me vinha à mente era sua mão enorme, que
que não era fácil, era muito difícil. Levávamos uma havia crescido, crescido. O episódio foi uma grande li-
vida de abnegação, de renúncia, uma vida de semi- ção na minha vida, porque a perda daqueles dois dé-
nário, enclausurados e com um diretor extremamen- cimos gerou em mim uma revolta muito grande. Du-
te rígido. Rígido era pouco. Tivemos até de cercar o rante sete dias tive um comportamento diferente do
lugar. Compramos madeira, passamos betume em- normal, mas era um aprendizado que eu estava ten-
baixo, abrimos os buracos, plantamos, cercamos e do. Até que o Davi Rodrigues me chamou ao seu ga-
ajardinamos todo aquele lugar. Fizemos um grande binete, abraçou-me, conversou comigo e ministrou
trabalho ali. que as coisas não eram da maneira que eu as estava

Como disse, nosso diretor era rígido. Os semi- vendo, e assim aprendi a ter o meu ego diminuído.
naristas que queriam namorar eram proibidos de Não se trata de abaixar a auto-estima. Pelo con-
fazê-lo. Os mais rebeldes, que chegaram a ficar noi- trário, ali era um lugar onde se firmava a auto-estima.
vos durante o curso, foram obrigados, como foi o Mas, às vezes, é preciso perder o ego, porque, como
meu caso, a desfazer o noivado para poder terminar disse o maior arquétipo que a Humanidade conhe-
o curso. ceu, o modelo, Cristo, se alguém quiser ganhar a sua

No seminário, quando terminávamos o almoço, alma - e alma é a psique, mente, emoção e vontade,
íamos lavar os pratos, depois capinar, estudávamos o que penso, o que sinto, o que quero - perdê-la-á,
mais duas horas na capela ou na biblioteca e à noite mas quem perder a sua alma por amor a Ele, esse
estudávamos mais duas horas na biblioteca. Durante achá-la-á. Aquele que se destituir do seu próprio ego,
dois anos, nossa carga horária foi de quase duas mil negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e se·
horas. gui-Lo, esse sim terá o grande galardão.

Aquilo foi muito bom para mim, porque vi pesso- Ali aprendi esses ensinamentos. Não é com o
as crescerem. Vi o Expedito crescer, terminar seu cur- topete alto - e talvez o meu fosse bem mais alto que o
so e depois ir estudar no Panamá, o sonho de todos do Governador Itamar Franco, com respeito a S. Ex8

,

nós. Depois do curso no Panamá, parece-me que foi e falo literalmente de topete - que se aprende. Ali
para a Lee University, onde também pôde especiali- aprendi abaixar a crista. Ali aprendi lições que trouxe
zar-se e crescer. Hoje, ao ver o Expedito Ferreira de para esta Casa hoje, o que foi muito significativo para
Melo já parecido comigo, principalmente os cabelos, mim.
lembro-me de irmãos queridos, como o saudoso Na- A Igreja de Deus também é tremendamente sig-
tanael, a Helenice, o Abimael, com quem disputava nificativa na minha vida. Por esta razão a homenagem
cada dois décimos de pontos. que hoje prestamos a ela, que em 1886 levantou-se
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em uma nova unção para se tornar o primeiro movi- Srs. Deputados, Sr. Pastor Expedito Ferreira de Melo,
mento pentecostal de todo o mundo. Sr. Vice-Governador do Distrito Federal, Benedito Do-

A Igreja de Deus é discreta. Não se ouve falar de mingos, Srs. Pastores, Srs. Ministros, senhores convi-
escândalos. É uma igreja que não deixa dúvidas. O dados, honrou-me a Liderança do Partido da Frente
lastro que deixa é o bom aroma de Cristo. Igreja de Liberal com a indicação do meu nome para que, ocu-
pessoas de bom testemunho, de bom comportamen- pando a tribuna nesta oportunidade, expressasse os
to, de pessoas decentes, coerentes e que fazem com sentimentos maiores de agradecimento e de home-
que o Brasil seja cada vez melhor. Igreja que a cada nagem do PFL e da Câmara dos Deputados à Igreja
dia dá sua parcela de colaboração sem alardear o de Deus, pela sua presença no Brasil e por sua parti-
que faz e que leva os seus membros a cumprir com cipação no processo contínuo e eficiente que se reali-
todas suas obrigações, sem sobre eles colocar fardos za em nosso País, por meio das Igrejas Evangélicas,
insuportáveis, porque não se preocupa com o fardo da recuperação moral e espiritual do nosso povo.
da religião, mas com o fardo leve e suave que Cristo O crescimento da população evangélica no Bra-
nos deixou para ser carregado. sil é perfeitamente notado não só por meio das esta-

Com humildade, com serenidade, com sobri- tísticas oficiais, mas, sobretudo, pela visualização
edade, com competência, com decência, com coe- perceptível de templos, de instituições, de movimen-
rência, a Igreja de Deus prossegue o seu caminho tos e de comunidades evangélicas que surgem a
de 1886 a 1922, 1924, 1955 e 2001, sendo home- cada dia em todos os Municípios brasileiros, o que fa-
nageada, neste fim de ano, por esta Câmara dos cilita o acesso do povo à Palavra de Deus.
Deputados. Como "a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus",

Parabéns aos que fazem esse trabalho! Para- quanto mais se prega, mais o povo se converte, mais
béns aos que dão parcela de colaboração para o nos- vidas são transformadas pelo poder do Evangelho e
so Brasil e para o Reino maior, o reino Daquele que mais igrejas são estabelecidas.
nos chamou do reino das trevas para o Reino do Seu Nesse processo de restauração espiritual do
amor. Brasil e dos brasileiros está inserida a Igreja de Deus,

Parabéns aos que estão aqui sendo homenage- que, em sua Declaração de Fé, afirma, enfaticamen-
ados na presença do 10 Vice-Presidente do Congres- te, a crença da Igreja "na inspiração verbal da Bíblia" e
so Nacional, Deputado Efraim Morais; do Vice-Gover- "em um só Deus, existente eternamente em três pes-
nador do Distrito Federal, Benedito Domingos, de soas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo". Seguindo es-
seus líderes maiores e com a certeza de que cada um ses dois princípios básicos e fundamentais para se
é extremamente importante. Através de um trabalho reconhecer uma igreja como verdadeiramente evan-
de psicossíntese, de cura interior, todos aprenderam gélica, a Igreja de Deus declara, ainda, crer "que to-
na Igreja de Deus que têm o seu valor e que podem le- dos, homens e mulheres, pecaram e destituídos es-
var outras pessoas a serem também valorizadas. tão da glória de Deus, e que o arrependimento é orde-

Muito obrigado a todos pelo privilégio de esta nado por Deus a todos como necessário para o per-
Casa poder homenageá-los. Muito obrigado, Expedi- dão dos pecados"; "que justificação, regeneração e
to Ferreira de Melo, pelo seu exemplo, e a tantas pes- novo nascimento são operados pela fé no sangue de

Jesus Cristo".
soas da Igreja de Deus que realizaram seu trabalho e
já partiram. Muito obrigado a esses que não podem Em outros pontos de sua Declaração de Fé, a
me ouvir, mas que deixaram o seu legado. Igreja de Deus centraliza sua atenção na importância

Muito obrigado, Pastor David Rodrigues da Sil- da vida de santificação e de humildade. Crê a Igreja
va, por tudo o que o senhor representou na minha de Deus "na santificação subseqüente ao novo nasci-
vida. Muito obrigado a todos! Que Deus os abenço- mento, pela fé no sangue de Cristo, pela Palavra de
em. (O plenário, de pé, aplaude demoradamente.) Deus, a Bíblia Sagrada, e pelo Espírito Santo". Crê,

ainda, na santidade "como modelo de vida de Deus
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- para o seu povo".

do a palavra ao nobre Deputado Aldir Cabral, que fa- Assim, é de se ver como extraordinariamente
lará pelo PFL. importante a existência de uma Igreja que prega e

Antes, porém, convido o eminente Deputado sustenta a santificação e a vida de santidade de seus
Lincoln Portela a assumir a presidência dos trabalhos. fiéis. Nisso reside um dos veios de trabalho para a re-

O SR. ALDIR CABRAL (Bloco/PFL - RJ. Pro- cuperação do homem, caído em seus delitos e peca-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e dos. Felizmente, em sua quase totalidade, as igrejas
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reconhecidamente evangélicas pregam esses mes- Acolhendo os que sofrem com a pobreza, a or-
mos princípios de fé. Há exceções no chamado mun- fandade, o vício e as diferenças sociais, a Igreja de
do cristão, especialmente nas igrejas cristãs não Deus mantém no Brasil instituições filantrópicas tais
evangélicas, que dogmatizam outros princípios de fé como orfanato, casa de recuperação de toxicômanos,
e não asseguram a seus fiéis a certeza da salvação casa para idosos e creche. Estas instituições inde-
pessoal em Cristo Jesus, transferindo à "igreja" o po- pendem do auxílio governamental e são mantidas pe-
der salvífico exclusivo do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ias contribuições dos membros de igrejas e congre-
A salvação não está na Igreja, nem no batismo, nem gações Jocais.
nos dogmas. E bem diz a Declaração de Fé da Igreja Além disso, prepara seus futuros pastores em
de Deus "que justificação, regeneração e novo nasci- Faculdade Teológica própria, que, de orientação não
mento são operados pela fé (pessoal) no sangue de sectária, abre suas portas a alunos oriundos de ou-
Jesus Cristo". tras denominações evangélicas.

Mas se, historicamente, a santidade de vida é Por sua densa e substancial grade de matérias,
uma das características desta Igreja que hoje home- pelo nível de seus professores, pela seriedade com
nageamos, outro aspecto decorrente de sua Declara- que ministra o Evangelho teológico, pela freqüência
ção de Fé merece ser mencionado. Refiro-me à cons- na oferta de cursos e de seminários de reciclagem e
ciência doutrinária de que a humildade é indispensá- de capacitação de obreiros, a Faculdade Teológica da
vel à prática do verdadeiro cristianismo. Tanto assim é Igreja de Deus, que funciona em Brasília, tem mereci-
que a Igreja de Deus mantém como sacramentos o do a melhor apreciação da comunidade evangélica,
Batismo, a Santa Ceia e o Lava-pés. Foi na lavagem reconhecimento este que não poderia ser omitido na
dos pés de Seus discípulos que Jesus deu a maior li- oportunidade destas justas homenagens.
ção de humildade para toda a humanidade. A Igreja A sede nacional da Igreja de Deus no Brasil é na
de Deus, repetindo sistemat!camente esse ato, ,as~u- cidade de Brasília, no Distrito Federal, mas sua força
me comp?rtamento e humll?ade som~nte propnos de atuação se faz presente em todas as regiões geo.
aos que vivem realmente a Vida de santidade. gráficas do País. Isto lhe assegura um expansionismo

A santidade e a humildade, juntas, combatem a evidente, o que ocorrerá para a honra e a glória do
vaidade e eliminam o orgulho e a jactância espirituais. Nome do Senhor Jesus.
Por isso, os "En~i~os da Igreja de .Deus", ado!ados Quero, em nome da Liderança do meu partido; o
desde 1910 e ministrados pela Igreja de Deus a sua Partido da Frente Liberal, agradecer à Igreja de Deus,
membresia e a seu Ministério Pastoral, são enf~tjco~ na pessoa de seu Supervisor Nacional, Pastor Expe-
nestes pontos e, se bem observados, aqueles Ensl- dito Ferreira de Melo e na dos demais membros do
nos" conduzem os seus atentos observadores ao cer- Conselho Executivo 'Nacional pelo muito que essa
n~ das Escrit~ras Sagrad.a~, !azendo-o em linguagem amada Igreja vem realizando em favor do nosso Brasil
Simples e faCilmente asslmllavel. através de sua atuação evangelizante, capaz de ar-

Sei que a Igreja de Deus, como denominação rancar do crime, do vício, do pecado, das trevas e das
evangélica, foi fundada no dia 19 de agosto de 1886. mãos de Satanás milhares de brasileiros que hoje,
Sei que historicamente é a primeira denominação transformados em cidadãos aptos ao exercício da
evangélica pentecostal do mundo. Iniciada com a reu- vida em sociedade, asseguram ao Brasil maior equilí-
nião de apenas oito pessoas, simples camponeses brio moral e social. São pessoas que, aceitando a
residentes na região montanhosa do Estado da Caro- mensagem salvadora de Jesus, se tornam não ape-
lina do Norte, Estados Unidos da América, a Igreja de nas melhores cidadãos deste mundo e deste País,
Deus hoje se espraia pelo mundo, marcando presen- mas também em cidadãos dos Céus e embaixadores
ça em mais de 140 países, entre os quais o Brasil, do Reino de Deus. São pessoas que não dão trabalho
onde chegou em 12 de maio de 1955, unindo-se à en- ao Estado, que não freqüentam estabelecimentos
tão Igreja Calvário Pentecostal, que, à época, reunia correcionais, que não protagonizam o tráfico de en-
cerca de setecentos fiéis. Daquela abençoada união torpecentes e nem a violência no trânsito; que cum-
resultam hoje mais de quinhentas congregações e prem os seus deveres para com a família, a Igreja, o
igrejas organizadas, com um Ministério de aproxima- Estado e a sociedade. São "os santificados em Cristo
damente 450 pastores e líderes, que orientam espiri- Jesus, chamados para serem santos com todos os
tualmente cerca de 25 mil membros professos, além que, em todo lugar, invocam o Nome de Nosso Se-
de crianças, congregados e visitantes não professos. nhor Jesus Cristo".



O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - O no
bre Deputado Aldir Cabral teve que se levantar hoje
às 4h para vir do Rio de Janeiro e estar aqui conosco.
Esse foi um dos motivos pelos quais permitimos que
seu tempo fosse um pouco extrapolado. S. Exa é um
homem que tem estado nesta Casa com um testemu
nho fiel de fé cristã.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Esta
Presidência convida o Pastor Erasque da Rocha Via
na, Supervisor Regional da Região Centro-Oeste da
Igreja de Deus no Brasil, para compor a Mesa.

A Mesa registra ainda as presenças do Pastor
Djair Pinho Alves, Pastor Auxiliar da Igreja de Deus do
Guará; da Sra. Regina Marta, Diretora Regional do
Ministério Feminino da Igreja de Deus do Guará I;do
Pastor Gerson Berbet, Pastor Titular da Igreja de
Deus do Guará; do Pastor Auxiliar Sebastião de
Assis, da Igreja de Deus de Sobradinho; do Pastor
José Raspante; do Pastor Supervisor Eli Januário dos
Reis, Supervisor da Região Sudeste da Igreja de
Deus no Brasil; da Sra. Vera Lúcia Rocha e do Pastor
Jonas Freitas, da Igreja de Deus no Brasil e do Sr. Mo
acir da Silva, Diretor do Orfanato Nacional da Igreja
de Deus. Registramos também a presença da Escola
Estadual Santo Agostinho, de Pirenópolis, Goiás.
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A Igreja de Deus existe, a partir dos oito campo- O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Dando
neses da Carolina do Norte, há exatos 115 anos. No prosseguimento a esta sessão, convido o próximo
Brasil, como Igreja Evangélica do Calvário Pentecos- orador inscrito, o nobre Deputado Jorge Pinheiro,
tal desde 1935 e, como Igreja de Deus, desde 1955. pelo PMDB.
São 66 anos de caminhada em prol do Reino de O SR. JORGE PINHEIRO (PMDB - DF. Sem re-
Deus. Incontáveis são os frutos desse trabalho que visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Lincoln
somente na Eternidade poderão ser realmente di- Portela, a quem parabenizo pela iniciativa de home-
mensionados. nagear a Igreja de Deus no Brasil; Pastores Expedito

Sr. Presidente, agradecendo à Liderança do Ferreira de Melo, Eli Januário dos Reis, David Rodri-
meu partido, na pessoa do Deputado Inocêncio Olive- gues da Silva e Erasque da Rocha Viana; Vice-Gover-
ira, por esta oportunidade de saudar a Igreja de Deus nador do Distrito Federal, Benedito Domingos, um ho-
no Brasil, quero manifestar minha certeza de que mem evangélico, um homem de Deus, representante
essa Igreja há de prosseguir, fiel a seus princípios, a da Assembléia de Deus, mas, sobretudo, do povo
proclamar o Evangelho da Graça de Deus em Cristo evangélico na Vice-Governadoria do Distrito Federal;
Jesus e que sua expansão se dará ainda em maior in- Vice-Presidente do Conselho de Pastores, Bispo Re-
tensidade pela dedicação de seus pastores e obrei- nato Andrade; evangelistas, diáconos, membros da
ros, aos quais estendo minha destra de companhei- Igreja de Deus e todos os nossos irmãos em Cristo,
rismo cristão, de solidariedade e do mais absoluto que Deus os abençoe abundantemente, em nome do
respeito. Senhor Jesus.

Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Igreja
em nome do Senhor Jesus. (Palmas). de Deus foi fundada nos Estados Unidos em 1886,

Durante o discurso do Sr. Aldir Cabral, tornando-se a primeira denominação evangélica pen-
tecostal do mundo.

o Sr. Efraim Morais, 10 Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada A característica marcante dos cultos pentecos-
pelo Sr. Lincoln Portela, § 2 0 do art. 18 do tais é a crença nos milagres do cristianismo e no as-
Regimento Interno. pecto sobrenatural das escrituras sagradas. Esses

traços carismáticos haviam sido em parte perdidos
pelo protestantismo tradicional, que, em sua ânsia por
se diferenciar dos católicos, chega a dizer que a Bíblia
é apenas metafórica e não deve ser interpretada ao
pé da letra.

Voltando a valorizar· a Bíblia como repositório
objetivo da vontade divina, o movimento pentecostal
cresceu. A Igreja de Deus está presente em 137 paí
ses do globo e originou muitas outras denominações
religiosas pentecostais e neopentencostais. Suas raí
zes brasileiras datam de 1922, plantadas pela imigra
ção germânica no sul do Brasil.

Graças ao desprendimento daquelas famílias
de agricultores pobres, que colocaram seu tempo e
bens à disposição da pregação do Evangelho, a Igreja
teve um crescimento inicial forte e constante, permi
tindo que apenas três anos depois, em 1924, fosse er
guido o primeiro templo, em Santa Catarina.

Em 1931, além de estar registrada junto aos ór
gãos competentes nacionais, a Igreja chegava a São
Paulo. Mas apenas em 12 de maio de 1955, quando
aconteceu sua união com a Igreja Calvário Pentecos
tal, tomou sua forma definitiva.

Na década de 60, estabeleceu-se a sede nacio
nal, em Curitiba, no Paraná, transformada em local
oficial das convenções nacionais, cada vez mais con-
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corridas. Na década de 70, foi criado o Instituto Bíbli
co, responsável pelo grande impulso no trabalho
evangelizador, especialmente se considerarmos que
se somou ao estabelecimento de um programa radio
fônico e ao início das obras sociais e educacionais da
Igreja - estas últimas são responsáveis pelo atendi
mento de quase mil famílias carentes por dia.

Também nos anos 70, a Igreja atingiu a Re
gião Norte de nosso País, com a ajuda da Junta
Missionária Norte-Americana. Um templo foi cons
truído às margens do Rio Tapajós, no Pará, e diver
sas capelas erguidas à margem da Transamazôni
ca. O Nordeste foi atingido apenas em 1981, a partir
do Estado do Rio Grande do Norte, e atualmente
nossa homenageada está presente em todas as
cinco regiões do País, embora alguns Estados ain
da não tenham templos lá erigidos.

Os dados de 1999 dão conta de que há 23 mil
membros ativos em 299 templos organizados. Além
disso, há um orfanato, um centro de recuperação de
toxicômanos, um asilo de idosos, cinco creches, uma
faculdade de teologia, um centro de treinamento mis
sionário, quatro seminários teológicos regionais e
duas escolas primárias.

Senhoras e senhores, a "Igreja de Deus" é um
termo bíblico e nomeia esta nossa homenageada,
nascida com o propósito de unir os cristãos numa fé
renovada. Trata-se de um propósito admirável, e,
mesmo que não seja atingido, não menos admirável
permanece sendo o trabalho dessas pessoas que vi
sam não apenas ao tempo de suas vidas, mas à eter
nidade.

Como já foi dito pelo Deputado Lincoln Portela,
autor da proposição da presente sessão, preparamos
sempre um discurso. Eu registrei alguns fatos, a meu
ver, interessantes, mas penso que a tônica desta ses
são é o que há no coração dos pastores, dos seus lí
deres.

Eu, como Pastor, entendo que o Senhor Jesus
nos deu uma ordem: "Ide pelo mundo, pregai o Evan
gelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado
será salvo; quem não crê, será condenado".

Vejo que a Igreja de Deus tem desempenhado
exatamente essa missão: ir pelo mundo, por vários
países. No caso do Brasil, vamos a muitos Estados, a
muitas cidades para pregar o Evangelho. Todas as
pessoas têm de ouvir o Evangelho. Se elas vão se
converter e ser batizadas para, então, serem salvas,
Deus é quem sabe. Mas as pessoas tem de ter opor
tunidade de ouvir a palavra de Deus.

Vivemos dias difíceis, senhores pastores, Srs.
Deputados, Sr. Presidente, Srs. Líderes. O Brasil atra-

vessa momentos de muita dificuldade e exatamente
nesses momentos de incertezas, de dúvidas, as pes
soas têm abraçado a fé.

Costumo dizer que a fé é o único instrumento
pelo qual uma pessoa, um cidadão pode conseguir
plena paz, vitória, prosperidade, saúde e plena reali
zação. É isso que a Igreja de Deus faz: prega a fé e
leva as pessoas a ter um encontro com o Senhor Je
sus, através do Evangelho. Onde chega o Evangelho,
a mente da pessoa se abre, descortina-se diante dela
um novo horizonte. A pessoa é valorizada mesmo
sendo humilde, pobre, ainda que desprezada pela so
ciedade, rejeitada pela família, sem oportunidades,
porque o Evangelho mostra que ela é importante para
Deus.

E, a partir do momento em que a pessoa aceita
o Evangelho, o milagre começa a acontecer, as por
tas vão se abrindo. Essa é a tônica, o espírito de todo
o trabalho feito pela Igreja do Reino de Deus: levar es
perança.

As pessoas têm fome e sede de justiça. E Deus
é justiça. O trabalho que os pastores e os evangelis
tas fazem é tentar, com a justiça de Deus, resolver os
problemas que a justiça dos homens não soluciona.

Ora, como Pastor da Igreja Universal, co-irmão
em Cristo Jesus, também pregador do Evangelho e
representante do meu partido, o PMDB, parabenizo a
Igreja do Reino de Deus, seus pastores e seus mem
bros pelo lindo trabalho que vêm realizando. Não há
trabalho mais bonito e gratificante, apesar dos sacrifí
cios, do que pregar o Evangelho e levar a boa nova.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Jor
ge Pinheiro, permite-me V. Exa um breve aparte?

O SR. JORGE PINHEIRO - Com prazer, nobre
Deputado

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Jor
ge Pinheiro, estava eu ainda no meu gabinete quando
se instalou formalmente esta solenidade e tive o privi
légio de ouvir o discurso inaugural daquele que é o
responsável por sua realização. Autor do requerimen
to desta homenagem, o nobre Deputado Lincoln Por
tela é uma das figuras mais destacadas desta Casa,
por saber pregar simultaneamente a democracia e o
Evangelho, desta tribuna e dos púlpitos, que não são
laicos, mas religiosos de sua Igreja. Ouvi atentamente
o relato de S. Exa sobre a atuação da Igreja, assim
como também ouvi o Pastor Aldir Cabral falar sobre o
que significou, ao longo do tempo, o trabalho da Igreja
do Reino de Deus. V. Exavem à tribuna neste instante
e faz com que realcemos aquilo que tem sido marca
permanente neste plenário: o caráter ecumênico das
nossas sessões solenes que aqui se realizam com
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este objetivo. Quando vejo, por exemplo, o grande de televisão. Agradeço também ao Deputado Mauro
Vice-Governador Benedito Domingos, deste mesmo Benevides o aparte. S. Exa foi Presidente do Congres-
microfone que ocupo neste instante, pontificar tantas so Nacional e atuou de forma competente.
e seguidas vezes a defesa da democracia e também O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Regis-
os princípios étnicos e religiosos que professa, eu tro a presença dos seguintes convidados: Pastor José
mais me convenço de que solenidades como esta de- Quirino Rodrigues, contemporâneo; Maria Ruth Silva,
vem ser reprisadas com mais assiduidade. Sobretu- contemporânea; Pastor Salomão Ribeiro, meu primei-
do, nobre colega Jorge Pinheiro, para que nós - V. ro supervisor; João Eufrasino de Castro, de Brasília;
Exa

, euetantosoutros-noscompenetremos, legisla- Francisca Maria de Souza, de Senador Canedo; Ma-
dores que somos no cumprimento de nossa tarefa pri- ria Fernandes de Souza; Maria Aparecida de Jesus
mordial, Deputados e Senadores - fui Senador até Leão; Luiz Antonio Arantes Leão; Dário de Sousa
pouco tempo e hoje sou Deputado -, de nossa mis- Campos; Wa~oir Monteiro Soares; Everton José Viei-
são primordial: legislar. E deveremos ter sempre por ra; Juliano Pereira de Sousa e José João do Nasci-
inspiração as lições sapientíssimas do Evangelho. mento.
Neste instante, estou a deslustrar o brilhante pronun- O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Con-
ciamento de V. Exa

para render minha homenagem cedo a palavra ao nobre Deputado Sitas Câmara,
aos integrantes da Igreja do Reino de Deus, que des- pelo PTB.
de 1955 funciona com essa denominação em todo o O SR. SILAS CÂMARA (PTB - AM. Sem revi-
País..Q.ue eles p~ossigam or~n~, rez~nd?, buscando são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Lincoln
na Blblla os ensinamentos Indlspensavels .e ~e lem - Portela, Srs. Membros da Mesa, Sr. Benedito Domin-
brem, sim, dos representantes do povo braSileiro. Que gos, Vice-Governador do Distrito Federal, a quem diri-
os Deputados e S.enadores errem ~~nos,. ~rocurem jo cumprimento especial, por estar sempre presente
acertar e, consequentemente, propiciar felicidade ao em sessões de interesse do público evangélico brasi-
povo brasileiro. (Palmas.) leiro, o que demonstra o compromisso de V. Exa com o

O SR. JORGE PINHEIRO - Deputado ~auro cargo que exerce. Deus, com certeza, escreve em pe-
Benevides, agradeço a V. Ex

a
o aparte. Aproveitando dras esse fato para que não seja esquecido. E V.~

o gancho e concluindo, Sr. Presidente, vamos orar pe- será honrado mais ainda em tempo próprio.
los Parlamentares. Meus queridos irmãos, fico feliz por poder parti-

A Igreja de Deus é .uma igreja de D~us. E se- cipar de sessão solene para homenagear a Igreja de
guindo aquilo que as ESCrituras dizem: "Oral pelas au- Deus. Trouxe discurso pronto, mas não o lerei. Quero
toridades", a Igreja vai orar pelos Senadores e Depu- apenas dizer aos senhores que esta Legislatura da
tados que aqui estão para que possam errar menos. Câmara dos Deputados tem sido das mais importan-
Não somos infalíveis e erramos, evidentemente, mas tes para a Nação brasileira, pois o povo evangélico
vamos tentar fazer com que esta Nação seja próspera mobilizou-se e mandou a esta Casa o maior número
e abençoada. de missionários já visto nos últimos tempos. Digo mis-

Concluo minhas palavras, Sr. Presidente, para- sionários porque, segundo a Bíblia, pelo fruto se co-
benizando o autor desta justa sessão solene, e, de nhece a árvore.
todo o meu coração, orando mais ainda para que a Se analisarmos a história da Câmara dos Depu-
Igreja de Deus possa crescer cada vez mais. . tados, veremos que nos últimos tempos tem sido con-

Como Pastor e Deputado Federal eleIto pelo cedido ao povo evangélico o maior número de honra-
Distrito Federal, Capital do Brasil, estou à disposição rias já visto em toda a história do Brasil. Outrora à
da Igreja de Deus de Brasília e de todo o território na- margem desta Casa de leis, sem representantes que
cional, onde nossa atuação nos permitir. pudessem falar em nome do nosso povo, muitos fatos

Parabenizo todos os pastores, aqueles que lu- passavam despercebidos do povo brasileiro.
tam, aqueles que trabalham, que labutam e aqueles A presente homenagem faz menção a uma Igre-
que ganham almas, porque esses são sábios. ja histórica, que se preocupa não somente com o

Que Deus abençoe a Igreja de Deus no Brasil! Evangelho do Senhor Jesus Cristo - se só isso fizes-
Que Deus abençoe o Brasil! se, bastaria -, o que faz em cumprimento a ordem ím-

Muito obrigado. (Palmas.) perativa de Jesus: "Ide por todo o mundo e pregai o
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Agra- Evangelho a toda criatura". Sei que vocês fazem isso

deço ao nobre Deputado Jorge Pinheiro, que no Dis- muito bem, mas esta Igreja dá sinais de que tem preo-
trito Federal tão brilhantemente apresenta programa cupação ainda maior, como as outras também têm.
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Em nome da Igreja de Deus no Brasil, falo a todo
o público brasileiro que nos ouve por intermédio da
TV Câmara; homenageio, também por seu intermé
dio, todo o povo evangélico.

Sou membro da igreja evangélica Assembléia
de Deus no longínquo Estado do Amazonas, Re
gião Norte. Lá também vocês realizam bonito e efi
caz trabalho, que faz a diferença. Talvez os teles
pectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câ
mara estejam se questionando sobre como o povo
evangélico vem ocupando todos os lugares, home
nageado que é em todo o mundo, embora sendo mi
noria. Somos minoria, mas fazemos a diferença. So
mos a luz do mundo e o sal da Terra. Imaginem o
mundo sem sal e sem luz.

Deus tornou-se homem por meio de seu Filho,
Jesus Cristo, que por sua capacidade de viver na Ter
ra durante muito tempo provou ser o homem capaz de
constituir-se na diferença, de ser feliz, de poder aben
çoar a humanidade e de poder anunciar a esperança,
a paz e a transformação de vida. No Brasil, somente
em virtude de nossas ações na área social, do núme
ro de vidas que temos resgatado, por meio do Evan
gelho do Senhor Jesus Cristo, das milhares de pesso
as que tiramos da situação de alcoólatras, viciados
em drogas, marginais, já somos a grande diferença. A
economia que a Nação brasileira faz por si própria, se
aplicada no povo evangélico, para que pudéssemos
fazer obras sociais, resultaria em grande diferença.
Mas ainda não alcançamos esse patamar.

Enquanto Jesus Cristo não voltar à Terra e nos
tomar, este será nosso objetivo: perseguir a perfeição
e o reconhecimento de que somos um grande povo, o
maior povo; de que agimos descomprometidos com o
resultado que teremos amanhã. Nosso objetivo é
plantar no céu, onde a ferrugem não corrói, nem a tra
ça consome.

Meus irmãos queridos, estou feliz por poder es
tar aqui com vocês, por dizer que vocês são abençoa
dos, que vocês são a diferença, uma bênção para a
vida do povo brasileiro. Diferentemente até de poder
falar em nome de um evangélico, quero falar em nome
da Nação brasileira, a qual estou aqui representando,
orgulhoso de saber que existe um povo neste País
que constantemente ora para que o Senhor possa
verdadeiramente se tornar o Senhor desta Nação.

Segundo diz a Bíblia Sagrada, e é verdade, feliz
é a nação cujo Deus é o Senhor. Por meio do instru
mento dessa igreja abençoada, maravilhosa, compro
metida e que tem história na Nação brasileira, uma

.história de bênção, de comprometimento social, de
mudança de vida, rogamos a Deus que ele se torne

verdadeiramente o Senhor da Nação brasileira, o Se
nhor da vida dos brasileiros e das pessoas que aqui
vivem.

Parabéns a vocês todos. Que Deus possa conti
nuar prosperando o ministério e a vida de vocês.

Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, em
nome do Presidente, Deputado José Carlos Martinez,
e de meu Líder, Deputado Roberto Jefferson, quero
abraçar todos vocês e dizer que estamos aqui, ir
mãos, não corno políticos quaisquer, mas como mis
sionários do Senhor, Jesus Cristo, em um campo
avançado, como sentinela de Deus, para dizer: Deus
é diferença entre quem crê e quem não crê que o futu
ro pode ser muito melhor através da sombra do Oni
potente.

Não se esqueçam de que - está no Salmo 91 
Ele já deu ordem específica para os guardarem em
todos os seus caminhos. Deus abençoe vocês. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - O no
bre Deputado Silas Câmara, juntamente com sua fa
mília, tem também difundido a fé cristã por intermédio
da Rede Boas Novas de Televisão, no Norte do
País, entrando pelas parabólicas e, na época, pelo
Jesus Sl\T.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado De Velasco, que fala
rá pelo PSL.

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Lincoln
Portela, proponente desta sessão solene, em nome
de quem cumprimento todos os demais Deputados
presentes; líderes, autoridades eclesiásticas, meus ir
mãos, minhas irmãs - deixei de cumprimentar a Mesa
porque não me recordo de ocasião em que a Mesa de
instalação tivesse uma plêiade de representantes
efetivos da Palavra de Deus em sua essência. Aí esta
va o Deputado Efraim, que quer dizer elevado, mais
do que elevado, quer dizer frutífero; está aí o Pastor
David, amado, frutífero, amado; está aí o Pastor Expe
dito, que quer dizer ligeiro, esperto - numa boa signifi
cação da palavra esperto -, ladino, frutífero, amado,
esperto; e também está aí o Pastor Eli. Portanto, te·
mos cinco representantes da augusta Palavra de
Deus: frutífero, amado, esperto, ladino e - não pode
ria deixar de dizer- estava aí o bendito, que é o Bene
dito Domingos. (Risos).

Teríamos, então, cinco significados da própria
Palavra de Deus. Aquele que é da Palavra de Deus é
frutífero, é amado, é bendito e está elevado. Sendo
abençoado com todas as bênçãos das regiões celes
tes.
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Diz a Palavra de Deus em Isaías, 52:7, que to
dos conhecemos, porque fala diretamente a nossa
vida, "que formosos são sobre os montes os pés do
que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que
anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, do
que diz a Sião: O teu Deus reina."

Agora, mais do que nunca, esse Deus reina nes
ta Casa, onde deveria reinar sempre, porque ele é o
Senhor das leis. Está escrito e inscrito na sua Palavra
aquela advertência: maldito aquele que promulgar
leis iníquas.

Que seja para a nossa Casa esta bênção de to
dos os presentes, dos senhores que representam a
Igreja de Deus, dos que representam a autoridade de
Deus sobre a Terra, daqueles que anunciam as boas
novas, cujos pés formosos passeiam sobre os mon
tes das dificuldades, para que possam, ao descer a
várzea onde o charco normalmente se engalfinha
com, as almas, com a destra de Deus e Sua autorida
de, lançar mão dessas almas e trazê-Ias à luz do
amor desse Deus que encima o nome da Sua Igreja.

Meus irmãos, que esse Deus maravilhoso, que
se apieda de nós a cada instante, apiede-se também
desta Nação, fazendo com que passe a lhe pertencer
para que Ele possa realizar a grande obra que preten
de não apenas no coração de cada qual, mas tam
bém no coração desta Pátria tão sofrida e ressentida
do comportamento daqueles que deveriam elevar o
nome do Brasil aos píncaros das nações.

Que o Senhor Jesus continue fortalecendo, am
parando, sustentando e, mais do que nunca, dando a
cada qual força, determinação e, fundamentalmente,
unção, que, sei, não faltou e jamais faltará a cada uma
de suas vidas.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - A
Mesa registra a presença em plenário de Eduardo da
Silva Ramos, Supervisor Distrital da Igreja de Deus
na Bahia; do Bispo Renato Andrade dos Santos,
Vice-Presidente do Conselho de Pastores do Distrito
Federal; de José Garcia Barbosa, Ministro ordenado
Pastor de Caldas Novas; de Cláudio Lima Farias, Pas
tor-Presidente da Igreja Nascente no Distrito Federal;
de José Evilásio Pereira, Pastor Titular da Igreja de
Deus do Gama; de Charleston David Milhomem, Pas
tor Titular da Igreja de Deus de Taguatinga; de Nivaldo
Maria Tavares, Pastor da Igreja de Deus no Brasil em
Goiânia. Registro também a presença de grupo signi
ficativo da cidade de Goiânia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lincoln Porte
la) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Bispo Ro-

drigues, do Estado do Rio de Janeiro e que falará pelo
PL.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/Pl - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
lincoln Portela, demais senhores pastores, senhoras
missionárias, esposas de pastores presentes, para
mim, como evangélico, é uma honra estar nesta ceri
mônia.

O Partido liberal presta justa homenagem em
reconhecimento ao extraordinário valor e à dimensão
do trabalho da Igreja de Deus, primeira denominação
evangélica pentecostal do mundo, cuja fundação se
deu no dia 19 de agosto de 1886, nos Estados Uni
dos. Desde então, tendo como uma de suas principais
características a visão missionária, expandiu-se rapi
damente e hoje está organizada oficialmente em mais
de 140 países.

Ao lembrar os pioneiros, não se pode deixar de
ressaltar o papel desempenhado por Daniel Sidney
na tarefa de evangelizar, doutrinar e difundir a literatu
ra cristã, distinguindo-se sobremaneira por suas virtu
des, pela diligência, bondade, paciência, humildade,
fé e abnegação.

Os pioneiros do Movimento Reformador da Igre
ja de Deus já enfatizavam a volta aos ensinos bíbli
cos, a unidade cristã e um viver puro na plenitude do
Espírito. A respeito da igreja, diziam: "Esta obra é de
Deus" (Isaías 13:3).

Concorreram ainda para o crescente número de
conversões as muitas experiências de cura, milagres
e o avivamento produzido pelos pastores da Igreja de
Deus.

Outro dado impressionante refere-se à amplitu
de da atividade missionária, confirmada, por exemplo,
na África, onde se localiza o maior centro de missões,
com aproximadamente 2.120 unidades da Igreja de
Deus.

Atualmente, a Igreja de Deus possui, nos Esta
dos Unidos, centros de literatura evangélica, creches,
jardins, escolas, universidades, hospitais, centros de
recreação, gráficas, estúdios para programas de rá
dio e centros de convenções.

Data de 12 de maio de 1955 o início oficial das
atividades da Igreja de Deus no Brasil, quando ocor
reu a união com a Igreja Calvário Pentecostal. As raí
zes da história da Igreja de Deus em solo brasileiro re
montam ao início do século passado e estão profun
damente relacionadas à imigração européia, em es
pecial os alemães, que se instalaram no Sul do País.
Aqueles pioneiros da Igreja de Deus haviam chegado
ao Brasil em 1922. Já no ano de 1924, foi erigido e
inaugurado o primeiro templo, cabendo a Adolf Weid-



o Sr. Marcos de Jesus - Deputado Bispo Ro
drigues, quero, antes de mais nada, cumprimentar o
nobre Deputado Lincoln Portela pela brilhante iniciati
va de prestar esta justa homenagem à Igreja que se
tem esforçado em todos os momentos por recuperar
pessoas sofridas: toxicômanos, presidiários, bandi
dos, enfim, pessoas que nunca viram a luz, nunca ti
veram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E
esses missionários, missionárias, pastores trabalha
ram e recuperaram essas pessoas para o Reino Ce
leste. Quero cumprimentar o Pastor e Vice-Governa
dor Benedito Domingos, Pastor David Rodrigues,
Pastor Elias Januário dos Reis, Erasque da Rocha e
Expedito Ferreira de Melo. Que Deus lhes abençoe.
Quero deixar o meu abraço amigo e fraterno a todos
os que fazem a Igreja de Deus no Brasil, especial
mente no meu Estado, Pernambuco. Como Deputado,
pastor e irmão, estou à disposição no que se fizer ne
cessário, logicamente dentro das minhas limitações.
Deputados Lincoln Portela e Bispo Rodrigues, missio
nários, irmãos e pastores aqui presentes, numa épo
ca tão dura dese pregar o Evangelho, como nos pri
mórdios de 1800 e 1900, imagino a perseguição, a
humilhação e talvez as afrontas que nossos irmãos
sofreram naquela época. Se hoje sofremos o que so
fremos com a Constituição nos garantindo o direito de
livre culto, de poder pregar por todo o Brasil a toda cri
atura, imaginem naquela época, em que a religião do
minante, através de seus auxiliares e alguns amigos,
oprimia aqueles que procuravam pregar o Evangelho.
Não vou me alongar, mas deixo para meditação dos
amados irmãos, para cada um de nós a mensagem
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mann percorrer o Estado de Santa Catarina para di - Deus. Que Deus continue abençoando e dirigindo
vulgar a palavra de Deus. Em 1931, dirigiu-se ao essa obra. Muito nos honra a idoneidade e a firmeza
Estado de São Paulo, onde deu prosseguimento à doutrinária dessa Igreja, que já atua no País há mais
sua missão, convencendo muitas pessoas a abraça- de cem anos.
rem o Evangelho. Sua atuação e a dos demais pasto- Sabemos que hoje é moda ser evangélico. As
res, bem como a participação dos fiéis, foram decisi- conversões, assim como as desconversões, são mui-
vas para a afirmação da Igreja de Deus no Brasil. No to fáceis. Ser evangélico hoje é quase um meio de su-
mesmo ano, a denominação tinha já alcançado a con- bir de status social, e as pessoas procuram o Evan-
dição de entidade devidamente registrada nos órgãos gelho para muitas coisas. Mas é um prazer saber que
competentes do País. essa Igreja está entre nós desde o tempo em que os

Na década de 60, a sede da obra nacional se evangélicos eram perseguidos, presos e ridiculariza-
estabeleceu em Curitiba, no Paraná. Entre os fatores dos, seus filhos impedidos de estudar em certas es-
de grande importância para o crescimento da obra colas, seus mortos impedidos de ser enterrados em
nacional, destacam-se a criação do Instituto Bíblico, certos cemitérios do nosso País.
na década de 70, e a abertura de vários programas Por tudo isso, honra-nos saber que a Igreja de
radiofônicos. Deus tem mais de cem anos de longevidade numa

As obras sociais e educacionais da Igreja de Nação que sempre discriminou o Evangelho, e seus
Deus no Brasil foram outras atividades iniciadas nos membros permaneceram firmes.
anos 70. Atualmente, com atendimento em diversos Ouço, com prazer, o Deputado Marcos de Je-
Estados brasileiros, são beneficiadas aproximada- sus.
mente setecentas famílias carentes por dia.

A Igreja de Deus tem, hoje, sua sede nacional
em Brasília e conta com sete sedes regionais, locali
zadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Goiânia,
Brasília, Uberlândia e Araguaína. Entidade civil e reli
giosa, sem fins lucrativos, desenvolve, de fato, notável
trabalho evangelístico, educacional, cultural, benefi
cente, filantrópico e assistencial.

Na base do crescimento e das realizações da
Igreja de Deus encontram-se sólidos ensinamentos e
a prática de ações verdadeiramente positivas, com
preendendo a busca pelo fortalecimento espiritual, a
pureza moral, a integridade pessoal, a responsabili
dade familiar, o respeito à vida, a preservação da san
tidade do matrimônio, a ordem divina do lar, a cons
ciência cívica, a luta contra as injustiças sociais.

Pregando sempre a unidade do povo de Deus, a
obediência ao Novo Testamento e conservando como
finalidade principal o evangelismo, a Igreja de Deus,
mais que o reconhecimento, o aplauso e o elogio, me
rece, do Partido Liberal, nosso integral apoio.

Graças à Igreja de Deus, milhões de pessoas no
mundo podem sentir a alegria inigualável de estar
com Cristo, de saber que o Senhor é a luz e a salva
ção. Que Deus, em sua bondade e sabedoria infinitas,
continue, portanto, cobrindo de muitas bênçãos as
obras da Igreja de Deus no Brasil e no mundo.

Desejo, em nome do Partido Liberal, com as
merecidas congratulações aos líderes da Igreja de
Deus, a seus pastores, ministros, missionários, mem
bros da igreja e todos os responsáveis pela história
de amor, solidariedade e crescimento da Igreja de
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do Senhor Jesus no Livro de Marcos, no Capítulo X,
que conta a estória do cego de Jericó. E é isso que a
Igreja de Deus tem feito no Brasil e no mundo. Vou ler
a partir do versículo 49: "E Jesus, parando, disse que
o chamassem; e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem
bom ânimo; levanta-te, que ele te chama. E ele, lan
çando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Je
sus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te
faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E
Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e
seguiu a Jesus pelo caminho." É isso que a Igreja de
Deus tem feito no Brasil e no mundo. Não tem pergun
tado para a pessoa qual foi o pecado que cometeu,
mas "o que queres que te faça?" É essa a mensagem
que o Senhor Jesus deixa para cada um de nós. Não
indagar o que fizeram, qual é o pecado que comete
ram, mas sim: "Que queres que te faça? Qual é o teu
problema? O que eu posso fazer por você? Como
posso te ajudar? " E ela está à disposição. Esse é o
ensinamento que o Senhor Jesus deixa para cada um
de nós: chegar junto ao sofrido, ao angustiado, ao
oprimido, ao encarcerado, ao toxicômano, até de um
próprio irmão e perguntar-lhe o que queres que te
faça. O que posso fazer por ti? Esse é o ensinamento
que o Senhor Jesus nos deixou e é isso que a Igreja
de Deus tem feito. Finalizando, Sr. Presidente, Exmo.
Sr. Deputado Bispo Rodrigues, a Igreja de Deus tem
feito com que o Governo economize um bom montan
te de dinheiro, porque tem escolas, universidades,
centro de teologia, grupos que recuperam toxicôma
nos. Enfim, o segmento evangélico tem feito o Gover
no economizar. Por isso, ele deveria investir mais nos
evangélicos para que este Brasil possa mudar. Muito
obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Bispo Rodri
gues. Deixo meu abraço amigo e fraterno e que Deus
abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. (Pal
mas.)

O SR. BISPO RODRIGUES- Também concluo,
Sr. Presidente, a minha oração.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - O De
putado Bispo Rodrigues tem-se destacado como um
dos grandes Parlamentares desta Casa. Havia dito ao
Deputado Marcos de Jesus que um dia desses, num
desses apartes, ele faria esse apelo. Que bom se mui
tos pudessem atender a esse apelo.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Regis
tramos ainda a presença em plenário dos pastores e
pastoras Charleston David Milhomem, José Evilásio
Pereira de Souza, Nivalda Maria Tavares Monteiro,
Marli da Silva Vieira, Manuel Otacílio da Silva, da Fa
culdade de Teologia da Igreja de Deus; Joildo da Silva

Leite; Luiz Francisco, Pastor Distrital de Rio Verde;
Sinvaldo Pereira Santos, Aldo Augusto da Rocha,
também da Faculdade de Teologia Evangélica; e de
Jaci Pereira Damasceno, de Sobradinho, Distrito Fe
deral.

Neste instante, ouviremos a música Mudança,
autoria de Carlinhos Rosa, interpretada por Robinson
Pereira.

(Apresentação musical. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - A
Mesa registra a presença em plenário do Pastor Luiz
Moura Cruz, de Anápolis.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senho
res, fui procurado por alguns setores da imprensa
que, de maneira muito gentil, me questionaram sobre
a realização de sessões solenes em homenagem às
igrejas evangélicas. Disse-lhes que tivemos nestes
anos algumas sessões solenes em homenagem às
igrejas evangélicas. Eles perguntaram por que razão.
Retruquei: Por quê? Algum preconceito?

Quero dizer a vocês uma coisa: vejo algumas
Prefeituras e Governos, tanto estadual quanto fede
ral, promovendo programas em favelas, conseguin
do reunir ali 120, 150 crianças. Eles pagam a uma
psicóloga, a uma assistente social, a psiquiatras ou
a professores de educação física por um trabalho
como esse ainda se vangloriam. Esses trabalhos
são repetidos centenas, milhares de vezes pelas
igrejas evangélicas sem que um tostão dos cofres
públicos seja gasto.

Artes, teatro, música, cultura, lazer, diversão,
esporte, reintegração social, isso as igrejas do Brasil
fazem como nenhum outro grupo. Parabéns a todos
vocês que fazem parte dessa grande massa de
evangélicos que trabalham por um Brasil melhor.

No encerramento desta sessão solene, gostaria
de dizer algo que aprendi, no seminário da Igreja de
Deus, a repetir todas as manhãs: "Que as palavras
dos meus lábios e a meditação do meu coração se
jam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha mi
nha e redentor meu". (Palmas.)

V - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11. horas e 58
minutos.)
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Ata da 261 a Sessão, em 11 de dezembro de 2001
Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente; Pedro Valadares,

1° Suplente de Secretário; Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário; Lincoln Portela;
Themístocles Sampaio; Neuton Lima e Henrique Eduardo Alves,

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Efraim Morais

Roraima
AIRTON CASCAVEL

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

Presentes de Roraima: 3

Amapá
ANTONIO FEIJÃO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 5

Pará
ANIVALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

GERSON PERES

GIOVANNI QUEIROZ

Presentes de Pará: 4

Amazonas
ÁTILA LINS

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

SILAS CÂMARA

Presentes de Amazonas: 4

Rondonia
EXPEDITO JÚNIOR

MARINHA RAUPP

Presentes de Rondonia: 2

Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

Pedro Valadares

PPS
PFL
PFL

PSDS

PPS
PTS
PMDS
PFL

PSDS

PMDB

PPB
PDT

PFL
PPB
PFL
PTB

PSDB
PMDB
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NILSON MOURÃO

Presentes de Acre: 1

Tocantins
ANTONIO JORGE

DOLORES NUNES

EDMUNDO GALDINO

IGOR AVElINO

OSVALDO REIS

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 6

Maranhão
CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

FRANCISCO COELHO

. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

NEIVA MOREIRA

NICE LOBÃO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

SEBASTIÃO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 9

Ceará
ANIBAL GOMES

JOSÉ PIMENTEL

MANOEL SALVIANO

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

PIMENTEL GOMES

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

SÉRGIO NOVAIS

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: 9

Piauí
ÁTILA LIRA

B.SÁ

HERÁCLITO FORTES

?T

PTB
PMDB
PSOB
PMDB
PMDB
PSDB

PFL
PFL
PFL
PSB
POT
PFL
PFL
PMDB
PSOB

PMDB
PT
PSDS
PMDB
PFL
PPS
PSOB
PSB
PSDB

PSOS
PSOB
PFL
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JOÃO HENRIQUE

MARCELO CASTRO

MUSSA DEMES

THEMlsTOCLES SAMPAIO

Presentes de Piauí: 7

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO

IBERI:: FERREIRA

LAVOISIER MAIA

Presentes de Rio Grande do Norte: 3

Paraíba
ADAUTO PEREI RA

ARMANDO ABluo

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

INALDO LEITÃO

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 7

Pernambuco
CLEMENTINO COELHO

DJALMAPAES

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCI::NCIO OLIVEIRA

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

JOSÉ MuelO MONTEIRO

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

OSVALDO COELHO

WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambuco: 13

Alagoas

PMDB
PMDB
PFL
PMDB

PFL
PTS
PFL

PFL
PSDB
PT
PTB
PMDB
PSDB

PFL

PPS
PSB
PT
PSB
PFL
PFL
PMDB

PSDB

PSDB
PL

PMDB

PFL
PDT
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DIVALDO SURUAGY

JOSÉ THOMAZ NONO

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 4

PST
PFL
PMDB
PPS

D.:zelllbro de 2001

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

JOSÉ TELES

SÉRGIO REIS

Presentes de Sergipe: 5

Bahia
BENITO GAMA

CORIOLANO SALES

FÉLIX MENDONÇA

JAQUES WAGNER

JOÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

JOÃO LEÃO

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

JOSÉ LOURENÇO

LEUR LOMANTO

LUIZ MOREIRA

MARIO NEGROMONTE

MilTON BARBOSA

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

WALDIR PIRES

Presentes de Bahia: 21

Minas Gerais
CARLOS MOSCONI

PSDB
PPB
PPS
PSDB
PTB

PMDB
PMDB
PTB
PT

PSDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PFL

PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PT

PSDB
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CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MAnOS

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

L1NCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

NILMÁRIO MIRANDA

ODELMO LEÃO

OSMÂNIO PEREIRA

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

RONALDO VASCONCELLOS

TILDEN SANTIAGO

Presentes de Minas Gerais: 16

Espírito Santo
FEU ROSA

JOÃO COSER

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

RITA CAMATA

Presentes de Espírito Santo: 4

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE SANTOS

BISPO RODRIGUES

CARLOS NADER

CORNÉLlO RIBEIRO

LAURA CARNEIRO

LUIZ SÉRGIO

MILTON TEMER

PAULO FEIJÓ

PAULO LESSA

RODRIGO MAIA

RONALDO SANTOS

VALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

PFL
PSDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PSL
PPB
PT

PPB
PSDB
PL
PSDB
PL
PT

PSDB
PT

PFL
PMDB

PFL

PSDB
PL
PFL
PL

PFL

PT

PT
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PSL

PDr
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Presentes de Rio de Janeiro: 14

São Paulo
CORAUCI SOBRINHO

DE VELASCO

DR. HÉLIO

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JOÃO EDUARDO DADO

JOSÉ GENOINO

JOSÉINDIO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZA ERUNDINA

MILTON MONTI

NELO RODOLFO

NEUTON LIMA

PAULO KOBAYASHI

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

Presentes de São Paulo: 17

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

PEDRO HENRY

RICARTE DE FREITAS

Presentes de Mato Grosso: 3

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA

JORGE PINHEIRO

OSÓRIO ADRIANO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 4

Goiás
EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

Presentes de Goiás: 4

PFL
PSL
PDT
PT
PT
PDT
PT

PMDB

PDT
PT

PSB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PT
PT

PFL
PPB

PSDB

PMDB

PMDB
PFL
PT

PMDB

PMDB

PMDB
PPB
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Mato Grosso do Sul
MANOEL VITÓRIO

NELSON TRAD

Presentes de Mato Grosso do Sul: 2

Paraná
CHICO DA PRINCESA

DR. ROSINHA

FLAVIO ARNS

GUSTAVO FRUET

IVANIO GUERRA

JOSÉJANENE

MOACIR MICHELETTO

NELSON MEURER

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

Presentes de Paraná: 11

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EDINHO BEZ

FERNANDO CORUJA

JOÃO MATOS

Presentes de Santa Catarina: 4

Rio Grande do Sul·
ADÃO PRETTO

ANACORSO

DARCISIO PERONDI

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

NELSON MARCHEZAN

PAULO PAIM

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 8

PT
PTB

PSD8
PT
PT
PM08
PFL

PPB

PMOB
PPB

PMDB
PT
PPB

PFL

PMOB
POT
PMOB

PT
PT

PMOB
PT
PPB

PSOB
PT

PSDB



111 - EXPEDIENTE

11 - LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Pas
sa-se ao
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I - ABERTURA DA SESSÃO amor de Deus para pararem com essa história de que
a sugestão de 17,5% foi dele, porque esse número
surgiu na Câmara dos Deputados e ele não tem nada
a ver com isso. O Secretário Arthur Virgílio teve de se
desdobrar para tentar explicar a situação. Na cabeça
do Presidente deve continuar a parte inicial, ou seja,
não ter nenhuma recuperação. É confiscar dinheiro
da economia, da classe média, dos assalariados, dos
profissionais qualificados, porque é destes que sai o
grosso do Imposto de Renda. Trata-se de confisco da
economia e do povo brasileiro, em particular da
classe média.

Após a mudança da CLT, o Governo não quer
fazer nem permitir que se faça a recuperação da
tabela do Imposto de Renda, uma vez que vem
confiscando há quatro, cinco anos dinheiro que
deveria estar girando a economia, porque se trata do
holerite do trabalhador. Quando consegue reajuste ou
pequena reposição, ultrapassa o limite de 900 reais,
vê confiscada parte daquela conquista. Isso é puro e
simplesmente confisco do dinheiro da classe média.
O reajuste da tabela deveria ser de, no mínimo, 35%,
mas ele está querendo reajustar em apenas 20%.

Já que ele modificou os direitos trabalhistas de
quem tem carteira assinada como um todo, já que .
está mexendo com a classe média e com os
assalariados especializados, por que não fazê-lo
também com quem ganha salário mínimo, com os
maís pobres? Não há possibilidade de reajustar o
salário mínimo para 200, 220 ou 230 reais, visto que,
segundo a lógica e o patamar deste Governo, só deve
chegar aos gloriosos 189 reais. Vejamos o que este
mesmo Governo está confiscando do grande capital
nacional e internacional. Nada! Mas na hora em que
se trata de os trabalhadores se recuperarem e terem
um pouco de dignidade, nada lhes é concedido.

Defendemos o valor de 220 reais para o salário
mínimo, não mais 100 dólares, mesmo com a queda
da moeda americana, mas um patamar mínimo de
recuperação do período.

Poder-se-ia compreender isso como o minimo
de dignidade desta Casa legislativa. Quanto ao
Orçamento, é bom saber, compete-nos proceder à
recuperação da tabela do Imposto de Renda, do
salário mínimo e à renegociação da dívida dos
pequenos e microprodutores rurais. Estes jamais
conseguem renegociá-Ia.

Projetos que dizem respeito à renegociação das
dívidas do grande latifúndio, dos grandes pecuaristas,
tramitam na Casa, enquanto os que tratam do pequeno
e do microprodutor rural não. Este Governo só tem di
nheiro para o Leão, para grandes empresários, latifun-

o SR. PRESIDENTE (lincoln Portela) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
193 Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

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

o SR. SAULO PEDROSA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SA. PRESIDENTE (Linco/n Portela) 
Passa-se à leitura do expediente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Professor
Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (pT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há uma semana o Governo entregou às
famílias brasileiras sua cesta de Natal. Quer dizer, o
presente aos trabalhadores é mais insegurança no
trabalho e redução do número de empregos.

Em que pese o Governo sempre dizer o
contrário, as alterações da CLT foram o presente que
deu à sociedade brasileira. Assim fez, deixando claro
que se tratava de exigência do empresariado
nacional, ao qual deve prestar contas. O Governo não
queria mais, nas suas visitas e convescotes, ser
cobrado pelos empresários sobre essas mudanças.
Ele cumpriu sua parte. A Câmara dos Deputados, por
sua vez, resolveu por bem comprometer-se até as
entranhas e cometer essa violência contra os
trabalhadores, submetendo-os à situação
profundamente dura e danosa. A outra Casa do
Congresso Nacional, o Senado, já deixou claro que
não irá votar essa alteração.

Temos agora duas novas pequenas batalhas
que também servem para mostrar o caráter desse
Governo no que se refere ao trato dos direitos dos
trabalhadores. Primeiro, se a correção da tabela do
Imposto de Renda vai dar valsa. A última informação
da imprensa é que Fernando Henrique pediu pelo
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diários, banqueiros, para o setorfinanceiro, porque para
os trabalhadores, para os pobres, para os menos favo
recidos o que resta é a fome, a miséria e a insegurança.
Esta é a cesta de Natal que nosso povo receberá.

Muito obrigado.

Ourante o discurso do Sr. Professor
Luizinho , o Sr. Lincoln Portela, § 2° do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio
8acci, 30 Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil participou, no final do
mês de novembro, na Bolívia, da conferência
preparatória para a " Assembléia Mundial das
Nações Unidas sobre Envelhecimento, que acontece
em abril, na Espanha. Quem representou nosso País
nesse evento foi a Sra. Maria de Mello, Coordenadora
do Centro Interdisciplinar de Atendimento e Pesquisa
em Envelhecimento CIAPE do Hospital
Universitário São José e especialista em Tecnologia
Assistiva e em Gerontologia.

A conclusão a que se chegou durante a
conferência foi que o Brasil não está preparado para
lidar com o envelhecimento da população, pois faltam
políticas públicas nas áreas de saúde, educação,
trabalho, Previdência Social e lazer.

Segundo Maria de Mello, que também é
professora da Faculdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais, o Brasil é avançado em leis, mas
ineficiente na execução, faltando, inclusive,
capacitação profissional.

Precisamos abrir os olhos para o problema da
assistência ao idoso, pois a população brasileira está
envelhecendo. O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística -IBGE divulgou recentemente estatísticas
segundo as quais os brasileiros vivem em média 2,6
anos a mais do que em 1991. A expectativa de vida no
início da década passada era de 66 anos e em 2000
passou para 68,6 anos.

É bom lembrar que países mais pobres do que o
Brasil, como Bolívia, Argentina e Guatemala, estão
mais bem preparados para lidar com o
envelhecimento populacional. Precisamos mudar
essa realidade com urgência, por meio da
viabilização de programas de assistência médica a
toda a família, para, justamente, prevenir e retardar o
aparecimento de doenças da velhice.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
os jornais de hoje noticiam que a bancada do
Governo insiste em reajustar o valor do salário
mínimo em percentual absolutamente inaceitável.
Impedir que o salário mínimo se afirme como capaz
de atender às necessidades mais elementares dos
trabalhadores que vivem a vida organizada da
economia, para nós, é inaceitável.

O salário mínimo foi instituído a partir de
concepção de luta da sociedade democrática. Vem
das experiências do século XIX e se acentua como
algo que se traduz pelo fortalecimento dos partidos
políticos, pelas conquistas das instituições políticas
libertárias e pela força dos sindicatos para tornar
viável a democratização da sociedade.

Em nosso País, o salário mínimo é uma
conquista da primeira metade do século XX. Ao ser
introduzido, não dispunha das garantias
constitucionais que hoje apresenta. Atualmente, do
ponto de vista da Constituição, o salário mínimo deve
satisfazer as necessidades elementares,
irrecusáveis, do ser humano.

Na Constituição de 1988 constam alguns
acréscimos mais substantivos que não estão
vinculados apenas à alimentação e à saúde. Há
outros aspectos, como o lazer, a educação, a
previdência social.

Portanto, o propósito do Governo de conceder
aumento de R$ 9,00, o equivalente a 5% do valor
atual do salário mínimo, é inaceitável, é bem a
tradução do que assistimos na semana anterior: a
liqüidação de direitos trabalhistas.

Sr. Presidente, isso não é democracia. Isso é a
recusa dos mais elementares deveres de ética na
construção de uma sociedade democrática. Não há
sociedade democrática se não se busca a sociedade
justa.

Não podemos continuar assistindo à
continuidade de uma política que nega as instituições
livres e democráticas. O regime que desejamos e pelo
qual lutamos, que queremos consolidar em nosso
País, não pode ser simplesmente o regime de
eleições. De que valem as eleições se a sociedade
não organiza legítimas relações que assegurem
condições de vida digna para a pessoa humana?

Por isso, Sr. Presidente, em face da posição que
está sendo anunciada, de que se ficaria limitado a
uma expressão perversa e pequena, concentradora
de renda, sem nenhum compromisso com a
supressão crescente das desigualdades - tarefa do
Congresso -, creio que o Parlamento brasileiro estará
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descumprindo seu dever e sua missão se a ela se
submeter.

É preciso retomar compromissos antigos.
Quaisquer que sejam nossas tendências, é preciso
respeitar a pessoa humana e as condições mínimas
de existência digna e de justiça.

Muito obrigado.
O SR. PAULO MAGALHÃES (Bloco/PFL - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Brasil não pode retroceder, e o
Congresso Nacional não pode permitir esse
retrocesso. O reajuste do salário mínimo é questão de
honra para o Parlamento brasileiro. Não podemos
admitir menos de 100 dólares como valor do salário
mínimo no Brasil.

Um País que tem economia tão forte como a
nossa não pode aceitar as exigências de quem quer
que seja, muito menos do FMI, para baixar o salário
mínimo de 100 dólares.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
Casa já se posicionou quando o Executivo propôs 5%
de aumento para o salário mínimo. Não aceitamos e
já chegamos a 11,12% de reajuste. Mas isso não nos
satisfaz, nem ao trabalhador brasileiro, que deve ser
tratado com dignidade.

Essa luta teve sua bandeira empunhada pelo
ex-Presidente do Congresso Nacional, Antonio
Car~s Magalhães, que, conhecendo as dificuldades
do povo mais carente, desfraldou a bandeira do
salário mínimo de 100 dólares.

Não é justo que fiquemos aqui aceitando as
imposições do Executivo e menosprezando o
trabalhador brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos
ouvido muito que o País está avançando socialmente.
Como ele pode avançar socialmente se não
estabelecemos o salário mínimo de 100 dólares para
o trabalhador ter as condições mínimas para manter a
família com dignidade?

Que avanço social é esse? Temos obrigação de
fechar a questão do salário mínimo em 100 dólares
tanto na Câmara dos Deputados como no Senado
Federal. E é a Comissão de Orçamento que tem de
viabilizar salário mínimo digno para o trabalhador
brasileiro, tão vilipendiado.

O salário mínimo de 100 dólares é emblemático.
Ainda não corresponde ao que merecem os
trabalhadores, mas lhes dá condições de sustentar a
família com dignidade.

Estaremos juntos nessa luta, Deputados e
Senadores. Vamos mostrar aos brasileiros que essa

causa é justa e que os trabalhadores terão o salário
mínimo de 100 dólares.

O SR. RICARDO SERZOINI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna tratar de dois assuntos
relativos ao Orçamento Federal, centro de nossa
atividade neste final de ano.

Está na boca do povo, nas páginas dos,jornais e
nas emissoras de rádio e televisão a questão do
Imposto de Renda da Pessoa Física. Quero
denunciar a postura desonesta do Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, do Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, e do Secretário da Receita
Federal, Everardo Maciel. É desonesta porque, em
vez de promoverem debate público com
tranqüilidade, no qual possam defender claramente
suas posições, continuam com manobras
protelatórias, com propostas que saem da cartola do
Sr. Everardo Maciel apenas para criar confusão.

Há duas semanas, Deputado Benito Gama,
fechamos acordo com as Lideranças do PMDB, do
PFL e da Oposição para viabilizar correção parcial da
tabela, num esforço transigente. A reposição integral
da inflação do período seria de 35,27%, mas
aceitamos o índice de 20%, a fim de aliviar a carga
tributária para o cidadão assalariado.

O Governo fala que haverá perda de
arrecadação com o reajuste da tabela do Imposto de
Renda. Mas os números do próprio Governo
desmentem o discurso desonesto do Presidente
Fernando Henrique, do Ministro Pedro Malan e de
seus aliados. A arrecadação do Imposto de Renda
retido na fonte, no item Rendimentos do Trabalho,
cresceu 19,35% nos dez primeiros meses de 2001,
comparado aos dez primeiros meses de 2000. A
arrecadação de janeiro a outubro de 2000 foi de 13
bilhões e 900 milhões de reais, e a arrecadação de
janeiro a outubro de 2001 foi de 16 bilhões e 600
milhões de reais. Ora, isso acontece principalmente
em virtude do congelamento da tabela.

Portanto, não há que se falar em perda de
arrecadação. O que ocorre, ano após ano, desde
1996, é o crescimento indevido da arrecadação, que
não está previsto em lei nem é autorizado pelo
Legislativo.

Ao apagar das luzes de 2001, o Governo tenta
inventar novas propostas. Fala em retenção de
restituições e na possibilidade de aumentar o
desconto padrão da declaração. Não pretendemos
modificar a tabela. Aceitamos discutir modificação
que restaure a progressividade, que mude o critério
do desconto padrão e que altere o critério de



o resultado do encontro gerou a expectativa
de riquezas e empregos para o nosso Estado. Ron
dônia tem muitas potencialidades e receberá de por
tas abertas empresários e investidores que queiram
contribuir com o crescimento econômico e social do
Estado e da Região Norte do País.

Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a pu
blicação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS NADER (Bloco/PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com imensa satisfação que
ocupo esta tribuna para registrar a presença, na
sexta-feira próxima passada, na região
sul-fluminense, do digníssimo Sr. Ministro da
Integração Nacional, Senador Ney Suassuna. A
nosso convite e de meu primo e Vereador Guto
Nader, S. Exa esteve nos Municípios de Pinheiral e de
Barra Mansa. No primeiro, tivemos a oportunidade de
reunir Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de todos
os Municípios que compõem aquela região e também
a do médio Paraíba, para um encontro com o Ministro,
que pôde ouvir, in loco, as aspirações dos
administradores municipais.

E fez mais. Como convém a um auxiliar do
Presidente da República, o Senador Ney Suassuna
colocou-se à disposição de todos os Municípios,
empenhado que está em que o Ministério da
Integração Nacional tenha um elo permanente com a
população brasileira, atendendo no que possível for
àqueles que estão em contato mais próximo com os
problemas dos cidadãos, que são os nossos
Prefeitos.
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restituição, mas não neste momento. Agora, é preciso Na leitura do Vice-Governador, Miguel de
reajustar a tabela, reconhecer que houve aumento do Souza, o Estado apresenta um tripé para a
índice de inflação, que tem de ser repassado à tabela industrialização, caracterizado pela questão de
de Imposto de Renda da Pessoa Física. energia elétrica, a lei de incentivos fiscais e o

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero mercado consumidor. Apresenta também um
também falar do salário mínimo, tema fundamental diferencial em relação aos demais Estados da região
neste fim do ano. Estamos assistindo mais uma vez amazônica, já que é interligado por estradas,
ao discurso do Governo no sentido de que o mundo enquanto nos outros Estados as ligações são através.
vai acabar se concedermos reajuste mais significativo de rios.
ao salário mínimo. Esse argumento foi também Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, atraída
utilizado quando vencemos a luta para chegar aos pela política de incentivos fiscais e pela capacidade
180 re?is, que, à épo~a, equivalia a aproximadamente de energia do Estado, uma comitiva de empresários
100 dolares. Agora e hora de novamente fazermos do noroeste do Paraná, interessados em investir,
mobilização que fuja da lógica Oposição versus esteve com o Governador José Bianco e o
Situação, que fuja da lógica do embate entre Maioria Vice-Governador, Miguel de Souza. '
e Minoria nesta Casa.

Realmente temos de equacionar do ponto de
vista orçamentário, porque haverá impacto na
Previdência, mas o trabalhador brasileiro merece
reconhecimento e um salário mínimo digno. Que pelo
menos, tímida e parcialmente, possamos recompor o
poder de compra do salário mínimo.

Mais uma vez o Governo pratica o terrorismo
estatístico, argumentando que a Previdência vai
quebrar, mas se esquece de que estamos produzindo
superávit fiscal primário maior do que aquele
acordado com o FMI. É uma vergonha para um país
pobre como o Brasil, com tanta miséria e
desigualdade, trabalhar para produzir um superávit
primário deste tamanho, e o Governo, na hora de
reajustar o salário mínimo, esquece de dizer que tem
certa folga para reduzir um pouco o superávit e
viabilizar condições de vida mais digna, mais
humana, socialmente mais responsável para o
trabalhador assalariado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a política de incentivos fiscais
implantada pelo Governo do Estado de Rondônia é
considerada uma das mais modernas do Brasil.

Através dessa lei, os empresários interessados
em investir ou ampliar suas atividades recebem
incentivos de até 95% de isenção de ICMS. A lei de
incentivos fiscais dá preferência aos projetos
pioneiros e à ampliação do parque industrial já
existente. A questão da energia elétrica, que, até o
ano passado, era um problema crucial, agora está
equacionada. Através da Usina Termonorte, foi
possível ampliar a produção de energia, e a previsão
é de que a termoelétrica possa gerar energia através
do gás vindo do Gasoduto de Urucu.
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Desejo, nesta oportunidade, reafirmar a imensa de 1 bilhão de dólares e ninguém diz nada? Não vejo
gratidão ao gesto do Ministro, que, com toda a sua ninguém ir para a cadeia por causa disso, .não vejo
experiência na vida pública, sabe quão importante é confisco de dinheiro em lugar algum!
haver uma interlocução com as administrações Podemos aprovar o salário mínimo de 100
municipais. O Governo, como diz a famosa canção do dólares e o reajuste de 20% para a tabela do Imposto
adorável compositor Milton Nascimento, também de Renda, desde que tenhamos o compromisso de
precisa ir aonde o povo está. prender fraudadores e superfaturadores. Com

E tenho a absoluta certeza de que, a partir certeza, recolheríamos mais de 10 bilhões de dólares.
desse encontro, os Prefeitos da região sul-fluminense Se no relatório do TCU está demonstrado que em
e do médio Paraíba ganharam mais um aliado em apenas uma obra houve superfaturamento de 1
Brasília, na permanente busca de recursos que bilhão de dólares, imaginem o que não é desviado.
possibilitem a melhoria da qualidade de vida em suas É preciso nos comprometermos com uma
cidades. fiscalização mais severa, pois o dinheiro

Desejo ainda, Sr. Presidente, registrar o meu desperdiçado com superfaturamento poderia ser
agradecimento à minha terra natal, Barra Mansa. No utilizado para aumentar o salário mínimo e corrigir a
mesmo dia, juntamente com o Ministro Ney tabela do Imposto de Renda. Temos que dar um basta
Suassuna, tive a honra de ser agraciado com a a esta situação e passar a agir.
Medalha Joaquim Leite, uma ~a~ mais altas Percebam, Excelências, que não se trata de
comendas com que Barra Ma~~a distingue aqueles apenas uma obra superfaturada, há várias outras. No
que atuam em seu beneficIo. A homenagem relatório do TCU, constataram-se graves
deixou-me emoc~ona~o. A bem da verdade, e~tou irregularidades em centenas de obras. E o que
certo de que mUito ainda tenho a fazer pela minha estamos fazendo? Está na hora de apurarmos as
c~dade, ma~ a di~tjnção que m~ foi_concedida renova irregularidades, sim. Não devemC?s ter medo de
ainda mais minha determlnaçao de trabalhar encarar o superfaturamento, não. E ele que subtrai
diuturnamente pelo crescimento, pelo progresso, pelo recursos que deveriam ser destinados à educação, à
desenvolvimento econômico e social da minha saúde, às obras sociais e ao trabalhador.

querida ~arra ~ansa. Muitos pensam, às vezes: o sujeito foi esperto,
MUito obngado. conseguiu desviar um monte de dinheiro. Na verdade,
O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE. o sujeito não foi esperto, não; foi ladrão mesmo. E

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. lugar de ladrão é na cadeia. É preciso começarmos a
Deputados. neste final de ano, muito se fala sobre o cobrar, sim.

Orçamento. ~jzem. qu~: se ? _salário '!1ínimo Obra não é para fazer caixa de coisa alguma,
aum~ntar, ~era precIso .utlllzar ~ bllhoes de reais para mas para benfeitoria social, e ninguém deve ganhar
cob.nr a diferença. Dizem ainda que se houve~ um tostão com isso. Se este princípio for seguido,
reaJust~ d~ tabela do .Imposto de Renda a perda sera sobrará dinheiro para aumentar o salário mínimo,
de 3 bllhoes ~e reais. Sempre enfrentamos esses para fazer justa correção da tabela do Imposto de
problemas no final de ano. . . , Renda e tudo o mais que for preciso.

Sr. Presidente, o que me del~a abismado e que De uma vez por todas é necessário fiscalizar
a Hidrelétrica de Serra da Mesa fOI superfaturada em t' . E - " , C A d_ , .. _. com compe encla. nao e so a amara os
1,2 bil~a? de dola~es'de ~sso .fol ~bafa~o. Nao ~eJo Deputados que deve fazê-lo, chamo a agir o
essa ?IVlda ser c,o. ra a e n1nguem. uem sa ~.o Ministério Público e o Judiciário.
dinheiro necessano para o aumento do salano .,
minimo foi utilizado no superfaturamento daquela MUito obngad~.
hidrelétrica, uma vez que 1,2 bilhão de dólares O SR. EUNICIO OLIVEIRA (PMOB - CE.
corresponde a cerca de 3 bilhões de reais. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Afirma-se que destinar dinheiro ao trabalhador é Sras. e S~s. Deputados, a imprensa, em t~os os
difícil. No entanto, todos se calam diante do roubo de tempos, fOI sempre a melhor fonte para conheCimento
bilhões e bilhões de reais. Está na hora de se falar da da história de cada país, de cada época, de cada
safadeza que não é cobrada; está na hora de o estado social.
Ministério Público e o Judiciário despertarem! Rui Barbosa, em primoroso artigo publicado no

Como é que o TeU apresenta relatório Diário de Notícias do Rio de Janeiro foi ainda mais
demostrando que houve superfaturamento de mais conclusivo:
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Cada jornalista é, para o comum do
povo, ao mesmo tempo, um mestre de
primeiras letras e um catedrático de
democracia em ação, um advogado e um
sensor, um familiar e um magistrado.

Bebidas com o primeiro pão de cada
dia, as suas lições penetram até ao fundo
das consciências inexpertas, onde vão
elaborar a moral usual, os sentimentos e os
impulsos, de que depende a sorte dos
governos e das nações.

Sendo a imprensa o instrumento mais poderoso
de combate atodas as formas de opressão, de tirania,
de arbítrio e de intolerância, necessário se faz que
jornais, revistas, televisões e emissoras de rádio
sejam economicamente fortes, para serem livres na
divulgação dos fatos de cada dia.

Hoje a Câmara dos Deputados reúne-se para
votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n°
203/95, que altera o art. 222 da Constituição Federal,
que resgata a propriedade das empresas jornalísticas
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

A Constituição de 1988, sabemos todos, veta
qualquer forma de participação estrangeira no capital
dessas empresas. Mas, se aprovadas as alterações
propostas na PEC 203/95, haverá uma abertura
controlada do mercado, assegurando-se aos
estrangeiros participação nas empresas nacionais
em até 30% de seu capital total e votante,
permanecendo os 70% restantes em mãos de
brasileiros natos, ou naturalizados há mais de dez
anos.

Com esse significativo percentual, garante-se o
controle nacional da propriedade dos meios de
comunicação no País. Essa regra assegura ainda que
a produção editorial dos veículos de comunicação
também permanecerá sob controle dos brasileiros.

Outro ponto relevante da proposta de emenda à
Constituição em discussão é a que assegura que as
pessoas jurídicas, constituídas sob as leis brasileiras
e que tenham sede no País, sejam detentoras da
propriedade dos meios de comunicação.

Deve-se considerar ainda como da maior
importância a preocupação de se manter a maior
transparência no processo de abertura, para o que a
PEC estipula de forma precisa e inquestionável que
qualquer alteração societária nas empresas deverá
ser informada, previamente, ao Congresso Nacional.

A Associação Nacional de Jornais, a
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão e a Associação Nacional de Editores de

Revistas já se manifestaram a favor da aprovação da
PEC 203/95.

Entendem essas prestigiosas entidades, com
inteira razão, "que capitalizadas e revigoradas, as
empresas poderão fazer frente ao aumento da
concorrência e à entrada no mercado dos gigantes
internacionais das telecomunicações e da Internet,
que operam livres de restrições.

E mais:

Em um cenário de transformações
contínuas como o advento da. TV a cabo,
Internet, TV por satélite e TV digital, dispor
de recursos que permitam uma rápida
readequação tecnológica é absolutamente
vital.

O importante é que todas essas mudanças se
farão sem prejuízo para os interesses maiores do
País, já que haverá, constitucionalmente, a garantia
de que brasileiros continuarão sendo os responsáveis
pela gestão e produção editorial dos meios de
comunicação em todos os níveis. Não haverá,
portanto, nenhum risco à soberania nacional. Ao
contrário, como bem esclarecem as entidades
representativas da mídia brasileira:

Em um mundo onde a comunicação
tem cada vez maior importância, onde
cresce a diversificação, onde surgem novas
mídias, onde a velocidade tem caráter
decisivo, manter o mercado engessado é
que pode colocar em risco aquilo que se
quer preservar.

O que se tem em vista, sobretudo, com' a
abertura pretendida é tão-somente buscar maiores
recursos para que as nossas empresas de
comunicação melhor estruturadas possam comprar
uma nova rotativa, equipar uma estação de televisão,
lançar um novo jornal ou uma grande revista semanal.

É o que se faz nos países mais desenvolvidos,
sem nenhum prejuízo à independência da imprensa
nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entendo
que quanto mais fortes forem os veículos de
comunicação, mais aptos estarão eles para servir aos
interesses superiores do País e do povo brasileiro,
como o fizeram no passado. No Império e na
República, os jornais brasileiros sempre estiveram ao
lado das grandes causas nacionais.

Assim foi na luta pela independência, na
abolição dos escravos, na consolidação da unidade
federativa e, mais recentemente, na defesa das
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garantias e dos direitos constitucionais, Esse é um assunto que persigo há muito tempo:
restabelecidos após vários anos de regime ditatorial. taxistas irresponsáveis, vindos das praias

Manifesto-me, por todas essas razões, pela catarinenses, que agora serão tomadas por
aprovação da PEC em discussão, por reconhecer que estrangeiros e brasileiros, levam jovens loiras, bonitas
a modernização dos nossos meios de comunicação e esbeltas para a prostituição. E a mãe achando que a
somente se consolidará com a abertura acionária que filha tinha sido levada para um emprego de babá. Na
se pretende estabelecer. verdade, a menina será vítima da prostituição, porque

Sr. Presidente, solicito a V. Exa que meu esse é o modus operandi daqueles irresponsáveis.
pronunciamento seja divulgado nos órgãos de Sr. Presidente, queremos chamar a atenção
comunicação da Casa. também para as mais de vinte mulheres

O SR. PADRE ROQUE (PT _ PRo Sem revisão desaparecidas e mortas, todas jovens, entre 18 e 30
anos, de Almirante Tamandaré e Colombo,

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Municípios da região metropolitana de Curitiba. Há,

inicialmente, gostaria de fazer minhas as palavras do
Deputado Moroni Torgan. Tenho certeza de que S. nessas regiões, problemas sérios, inaceitáveis.
Exa falou o que o povo brasileiro quer ouvir de todos Exigimos que a Polícia, a Justiça, as autoridades
os Deputados, Senadores e administradores competentes tomem as necessárias providências
públicos, independentemente de partido, ideologia, para pôr fim a essa situação imediatamente. Um

único caso, entre mais de vinte, foi solucionado. Mães
posição política, social ou econômica. Esse tipo de

e pais choram seus filhos, não sabendo se estão
discurso tem que começar a fazer escola nesta Casa.

vivos ou mortos.
Sr. Presidente, ontem transcorreu mais um

Era o que tinha a dizer.
aniversário da publicação da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, tema muito debatido em O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO.
praticamente todo o mundo. Se olharmos ao redor, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
veremos um panorama de injustiças, violações, Sras. e Srs. Deputados, é com orgulho que subo à
degradação social e individual. Devemos reconhecer tribuna deste plenário para defender aqueles que

vivem e arriscam suas vidas defendendo a nossa
que, após mais de cinqüenta anos, ainda estamos no
bê-a-bá no que se refere a direitos humanos. Pátria. Falo dos militares do Exército brasileiro, que,

junto com a Marinha e a Aeronáutica, formam as
Ontem, em inúmeras emissoras de rádio e em nossas Forças Armadas, destinadas a defender a

entrevistas para jornais, discorri sobre os direitos Pátria amada, a garantir o bom funcionamento dos
humanos mais violados no Brasil. Apresento as Poderes constituídos e, por iniciativa de qualquer
chagas que mais me deprimem: o trabalho e a destes, garantir o fiel cumprimento da lei e da ordem
prostituição infantil e o tráfico de crianças e de pública, como rege o art. 142 da Constituição Federal.
mulheres, principalmente as jovens e pobres.

A história do Exército se confunde com a
No próximo domingo, será realizado no Japão história do Brasil. Ele tem sido um ator importante no

um congresso internacional sobre prostituição, cenário da vida nacional desde os primórdios da
comércio ilegal de crianças e tráfico de mulheres. formação da nossa nacionalidade e da nossa

Será que o mundo não vê que algo está errado? identidade. Pode-se dizer que a primeira atuação dos
No Paraná, considerado desenvolvido e militares brasileiros - ainda que não fossem assim

civilizado, todas as semanas, crianças desaparecem. chamados - foi em 1648, na batalha de Guararapes.
Sabemos para onde elas são levadas, mas não Na tentativa de expulsar o invasor estrangeiro de
podemos falar, porque não temos provas materiais. terras brasileiras, brancos, negros e índios uniram-se
Ainda que digamos a verdade, corremos o risco de e lutaram corajosamente em prol de um único
cometer calúnia. objetivo: proteger nosso território.

Sr. Presidente, cito um caso terrível que está Na década de 60, os militares brasileiros
acontecendo naquele Estado. Domingo passado, fui integraram a Força Americana de Paz, coordenada
visitar uma família pobre, e qual não foi minha pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, a
surpresa quando a mãe me contou alegremente que fim de intervir na crise política que eclodiu na
a filha de 15 anos tinha sido contratada para prestar República Dominicana. Em todo o tempo, o Exército,
serviço de babá durante todo o período das férias, quando é chamado, cumpre sua missão.
nas praias de Santa Catarina. Perguntando um pouco Como podemos ver, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
mais, soube que um taxista a havia levado. Deputados, o Exército brasileiro tem tido larga
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atuação aos longo dos anos. Nossas fronteiras são, O SR. PAULO LESSA (PPB - RJ. Sem revisão do
por esses homens e suas mulheres, muito bem orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
resguardadas. hoje à tribuna porque enquanto nós, Parlamentares,

Mas, hoje em dia, apesar de podermos contar após a votação da flexibilização da CLT, buscamos
com nosso braço forte, é preciso ressaltar que os aprovar lei que visa melhorar as questões trabalhistas
militares têm sido vítimas de um governo que não no País, verificamos que, infelizmente, há pessoas
dá valor as suas atividades. A começar pelos baixos irresponsáveis à frente dos sindicatos, que tentam
salários pagos à categoria, pelas precárias contra a honra dos Srs. Deputados.
condições de trabalho, pelas carências para Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho
despesas de custeio, pelo péssimo estado de comigo panfleto distribuído no Estado do Rio de Janeiro
conservação da frota de viaturas terrestres e pela por um sindicato chamado SINFA-RJ, Sindicato
escassez de recursos orçamentários, fazendo com Nacional. Informa ele que nós, Deputados, acabamos
que seu comando, muitas vezes, busque com o aviso prévio, as férias, o décimo terceiro salário,
alternativas tortas para não deixar de cumprir os as horas extras, o adicional de insalubridade e
compromissos perante a Nação. É o caos. periculosidade, o adicional noturno, a

É preciso resgatar as. condições básicas sem licença-maternidade e o Fundo de Garantia do Tempo
as quais o Exército brasileiro não pode atuar, Sr. de Serviço.
Presidente. Os recursos disponibilizados no Ora, Sr. Presidente, é total inverdade sobre o que
Orçamento da União estão muito aquém das aqui aprovamos. Eu gostaria da ajuda da assistência
necessidades anuais. E as perdas vêm sendo jurídica desta Casa porque processarei esse sindicato
acumuladas ao longo dos anos. Acorde, Sr. alegando danos morais.
Fernando Henrique Cardoso, e salve quem cuida Os Parlamentares acabaram com muitos dos
do Brasil. seus privilégios, com parte da imunidade, mas esses

Cabe a nós, legisladores, cobrar do Governo cidadãos continuam pelo País afora tentando denegrir a
Federal uma postura de maior respeito com o imagem de Parlamentares.
Exército brasileiro. É preciso analisar com A revista Veja desta semana traz reportagem de
responsabilidade as reivindicações e atender às qualificados profissionais explicando as mudanças na
necessidades mínimas para o bom desempenho no CLT. Registro a seguir um resumo das perguntas e
trabalho de nossos militares. respostas publicadas pela revista.

Para tanto, o Exército precisa equipar-se 1 - O salário pode ser reduzido?
adequadamente e estar "antenado" com as Resposta: Nada muda nesse campo.
evoluções tecnológicas que se processam nos 2 - O patrão pode cortar o 13° salário?
materiais de emprego militar. Caso contrário, não Resposta: Não.
estará apto para desenvolver operações que
envolvam o mínimo de infra-estrutura. Garra, 3 - As férias podem ser reduzidas?
coragem e versatilidade nunca faltaram aos Resposta: Não.
homens de farda verde-oliva. 4 - Vai mudar a data do pagamento do salário?

Só assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Resposta: Se houver acordo, porque já é
Deputados, os militares serão capazes de garantir, permitido atualmente pela CLT.
com toda a segurança, a ordem no nosso País, de 5 - Haverá mudança no pagamento de horas
cooperar com o desenvolvimento da Nação e obter extras?
o respeito da nossa sociedade. Sociedade que Resposta: Não.
continua a acreditar que sempre o Exército 6 - O que muda no Fundo de Garantia do Tempo
brasileiro honrará a frase de nossa bandeira: de Serviço?

"Ordem e Progresso". Resposta: Nada. Trata-se de outro direito
Viva o Exército brasileiro! inegociável do trabalhador.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa que autorize a 7 - Acaba algum direito em caso de demissão?

divulgação deste pronunciamento nos órgãos de Resposta: Não. Os benefícios previstos na
comunicação da Casa. indenização permanecem inalterados.

Era o que tinha a dizer. 8 - As mudanças aumentam o risco de perder o
Muito obrigado. emprego?
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Resposta: Ao contrário. Quando nada pode ser dúvida do valor desta simples rede de energia, que,
negociado, a tendência é que os patrões demitam. por meio dos ramais que nascerão dela, atenderá a

No entanto, vem esse sindicato, que nem cerca de 8 mil pessoas.
conheço, dizer que acabamos com direitos dos O ilustre Prefeito Municipal, Sr. José Antônio de
trabalhadores. É preciso que esta Casa tome Freitas, popularmente conhecido por Té, esteve
providências para impedir que esse tipo de presente, com a maioria dos seus Vereadores. Foi um
irresponsável vá às ruas denegrir Parlamentares que dia chuvoso e difícil para deslocamentos, mas,
cumprem seu dever para com a população. Eles não mesmo assim, o resultado foi memorável.
podem ficar impunes. É preciso providências para Não se pode, Sr. Presidente, abandonar os
que pessoas como essa não voltem às ruas com pequenos Municípios brasileiros. É indispensável que
panfletos que sequer trazem a assinatura do o País volte a crescer a níveis suficientes para o
responsável pela informação. Nem sei que sindicato é atendimento da infra-estrutura dos Municípios. Ao
esse! longo_dos últimos vinte anos, os investimentos têm

Sr. Presidente, o processo eleitoral tem sido pequenos, mas com recursos próprios
deflagrado situações como essa. Alguns sindicatos municipais. Os Estados praticamente faliram e as
não estão a serviço do trabalhador, mas de alguns populações ficaram à mercê da própria sorte.
partidos de oposição. Acreditam que dessa forma Em Alto Paraíso, por exemplo, com mais de mil
poderão viabilizar candidaturas da Oposição para o

quilômetros de estradas vicinais sob a
próximo ano. Mas é o contrário. O povo tem visto que
esses políticos não têm compromisso com a responsabilidade da Prefeitura, um Município

tipicamente agrícola, é para o Prefeito um desafio
população, que não buscam nada para seus Estados
e só ficam de blablablá e de lero-Iero nas tribunas ou desumano. Os atoleiros multiplicam-se. As pontes

são carregadas pelas forças das águas ou destruídas
nas ruas. pelo uso natural. Os moradores reclamam com razão.

Assim como as Câmaras Municipais, as Ficam os Vereadores e o Prefeito acuados, sem
Assembléias Estaduais, a Câmara dos Deputados e respostas frente aoS imensos desafios.
os Governos são fiscalizados pelos Tribunais de
Contas, o Ministério do Trabalho deve fiscalizar como Chegam lentamente os benefícios. A cada um
são empregados os recursos destinados aos deles há comemoração e festa. Mais do que justo. O
sindicatos. Temos visto presidentes de sindicatos povo agradece a tudo que chega. Ninguém pede a lua
voando de jatinhos para lá e para cá, comendo nos e nem o sol. O povo precisa do mínimo e se contenta
melhores restaurantes e hospedando-se nos com ele. Mas tem que chegar pelo menos o mínimo. O
melhores hotéis, e nada disso é fiscalizado ou desafio a ser vencido em Alto Paraíso são máquinas
questionado. E pessoas que não tiveram melhores rodoviárias para manutenção das estradas, abertura
condições de se profissionalizar ficam, muitas vezes, de travessões entre as linhas.
à mercê das garras desses cidadãos que não têm Com a participação deste Deputado e do
comprometimento algum com o trabalhador ou de Senador Amir Lando, já antecipamos ainda para este
fazer deste País a grande potência mundial que todos ano de 2001 recursos da ordem de 1 milhão de reais
nós, brasileiros, esperamos. para aquisição de tratores e caminhões, a fim de fazer

Muito obrigado, Sr. Presidente. frente às demandas dos agricultores do Município de

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Alto Paraíso.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Sras. e Srs. Deputados, o Município de Alto Paraíso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
no Estado de Rondônia, promoveu, no dia 8 de tecer algumas considerações acerca do Orçamento
dezembro passado, grande festa de inauguração de da União, cuja discussão estamos prestes a concluir.
rede de energia elétrica de cerca de trinta quilômetros Em que pese o Governo ter arrecado, conforme o
de extensão, que veio beneficiar 80% da sua área próprio Secretário da Receita Federal anuncia,
rural. Bem sei que este feito não mereceria nenhuma recursos acima do previsto, mesmo assim o
referência deste Parlamentar, uma vez que se trata de Orçamento é pálido no que diz respeito aos
investimento pequeno - da ordem de R$ 250.000,00. investimentos na área social.

Não estou falando pelo valor do obra, mas pela Não estamos discutindo apenas as emendas,
sua importância social. Se o Município tem 13 mil como as relativas ao Porto de Pecém e de Suape,
habitantes e 80% moram na zona rural, não resta mas algo muito maior: o salário mínimo, as dívidas
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dos pequenos agricultores e o reajuste do salário do canais, canteiros e refúgios. A Empresa de
servidor público. Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB elaborou

Não é possível que o Sr. Fernando Henrique um manual com as regras que os adotantes deverão
Cardoso não tenha compaixão dos servidores públi- seguir.
cos, que estão sem aumento há sete anos. A perda O manual de adoção contém obrigações,
salarial foi de 75%, mas S. Exa quer dar-lhes reajuste deveres e responsabilidades do adotante e da
de apenas 3,5%. Isso é um absurdo! Prefeitura com o logradouro. Também regula o uso do

Quanto ao salário mínimo, não podemos deixar espaço publicitário nas áreas verdes adotadas,
de reconhecer que este Parlamento desempenhou definindo o tamanho dos equipamentos e onde
importante papel na sua discussão, principalmente a poderão ser instalados, para não poluir o lugar.
Comissão de Orçamento, da qual faço parte. A vocação de cada espaço público, Sr.

Não queremos um salário mínimo de 189 reais, Presidente, como contemplação, práticas esportivas,
mas de 220. A justificativa do Governo para não jogos de dominó, deve ser levada em conta no
elevá-lo a esse patamar é que para cada real contrato de adoção. Para garantir a melhor qualidade
concedido, a despesa aumenta algo entre 200 do programa, foi assinado convênio com a
milhões e 21 Omilhões de reais por ano. Se o aumento Universidade Federal Rural de Pernambuco -
for de 40 reais, a despesa será de 8 bilhões de reais. A UFRPE. Dessa forma, a produção acadêmica será
vantagem é que esses 8 bilhões de reais não vão ficar colocada a serviço da sociedade.
nos TRTs de São Paulo, serão distribuídos em todo o Os pesquisadores da UFRPE também terão a
País. função de identificar os usos inerentes a cada espaço

O Presidente diz que as pessoas estão podendo verde. O resultado do trabalho ajudará na
comprar televisão e comer galeto. Contudo, isso requalificação dos logradouros. Mesmo assim, o
apenas está sendo possível porque conseguimos que adotante não pode mexer nas áreas verdes à revelia
o aumento do salário mínimo fosse maior do que a da Prefeitura, pois a gestão do espaço público
inflação durante seu Governo. continua com o Município. O adotante está dando sua

A outra proposta, que certamente contará com o contribuição social.
apoio unânime desta Casa, é a da inclusão dos Cerca de trinta praças e cinqüenta pequenas
pequenos agricultores - dos que devem ao BASA, ao áreas verdes já estão adotadas no Recife. A
Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste - no acordo Prefeitura tenciona estimular a adoção de espaços
disciplinado pela medida provisória que resolveu o verdes localizados fora dos bairros nobres da cidade.
problema dos grandes plantadores de soja do oeste A intenção do Programa Adote o Verde é promover a
da Bahia, mas não o dos pequenos agricultores das requalificação das áreas livres públicas
margens do Rio das Ondas, na mesma região. Não proporcionando à população melhor qualidade de
queremos anistia, mas sim que as dívidas dos vida.
pequenos agricultores passem para o Tesouro. Gostaria, Sr. Presidente, de cumprimentar ao

Portanto, queremos salário mínimo de 220 Prefeito João Paulo, pela brilhante iniciativa de dividir
reais, inclusão dos pequenos agricultores no acordo com a sociedade organizada a responsabilidade pela
da medida provisória que consolidou a renegociação manutenção de praças e espaços verdes da bela
dos grandes agricultores e aumento salarial melhor cidade do Recife, a Veneza brasileira.
para os servidores públicos. Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. A O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
Prefeitura do Recife ampliou e relançou o Programa seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Adote uma Praça, para ajudar na manutenção das Deputados, durante nossos dezesseis anos de
áreas verdes da cidade, com um evento no bairro de Congresso Nacional aprendemos muitas coisas. Uma
Casa Forte. Agora, qualquer espaço verde, e não só delas é sobre a força poderosa que paira no ar
praças e parques, poderá ser adotado por pessoas quando um importante projeto está para ser votado.
físicas e jurídicas em troca de exploração de espaço Essas forças ocultas movem céus e terra, mas não
publicitário nos locais. perdem a oportunidade de fazer da votação um palco

A iniciativa foi tão bem recebida que a Prefeitura para seus interesses. Foi assim na recente votação
ampliou o conceito de adoção de praças e criou da CLT e agora, com a questão do salário mínimo.
também o Programa Adote o Verde. Dessa forma, os O Governo não quer que o Congresso discuta
interessados poderão adotar margens de rios e aberta e amplamente um dos assuntos que
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consideramos ser fundamental para a distribuição de passado, o salário mínimo recebeu um reajuste de
renda no País. Enviar a discussão para a Comissão 19,3% e os aposentados, somente 7,6%. Se
de Orçamento é desviar a atenção de todos e lançar continuarmos nesse ritmo, em dez anos todo
aos lobos o que é do povo. aposentado brasileiro receberá somente um salário

Foi por esta razão que apresentamos mínimo.
substitutivo ao projeto do Deputado Geddel Vieira Reajustar o SM, deixando de contemplar os 19
Lima, do qual somos Relator, e que dispõe sobre o milhões de aposentados e pensionistas, é, no
salário mínimo. Nosso objetivo é assegurar que o mínimo, um crime contra a humanidade, um
mesmo retorne ao valor dos 100 dólares já aprovados desrespeito aos direitos humanos.
nesta Casa, em 1995, quando foi fixado em 180 reais. Este é o nosso registro no dia de hoje.

Esse reajuste corresponde a 250 reais - 100
dólares -, a partir de 1° de maio de 2002, Obrigado, Sr. Presidente.
representando um acréscimo de 38,89%. O reajuste O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDl - SP. Pronuncia o
para um salário mínimo digno é muito mais uma seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
questão de vontade política do Estado brasileiro do Deputados, existe um claro impacto na política de
que simplesmente uma questão de números. Ele desenvolvimento de nosso País a partir da licença
envolve a vida de, no mínimo, 100 milhões de dada ao Presidente dos EUA, George Bush, para o
brasileiros. livre comércio (tast track) e a necessidade de

Nosso projeto procura seguir o que manda o art. mudança de metas do Banco Nacional de
7° da Constituição, em seu inciso IV, já que garante Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES. Esta
uma correção anual pela variação do INPC e licença limita claramente nosso desenvolvimento a
aumento real de 20 centavos a hora. Desta forma, em partir de nosso comércio exterior, com restrições
torno de dez anos, chegará ao que manda a Lei claras à exportação do açúcar e cítricos, têxteis e
Maior, ou seja, a 1.250 reais atuais _ 500 dólares. vestuários, assim como o aço.

Para os que insistem em dizer que o salário Em síntese, querem construir um futuro acordo
mínimo traz desemprego, argumentamos que a lei comercial entre as Américas (ALCA), por meio de um
que trata do piso salarial, criada em 1999, só foi caminho de uma só via, mantendo-se um
aplicada em dois Estados: Rio de Janeiro e Rio protecionismo predatório aos produtos agrícola,
Grande do Sul. siderúrgico e têxtil brasileiros, dificultando, dessa

Estes dois Estados que fixaram pisos salariais forma, nosso crescimento e desenvolvimento.
acima de 100 dólares apresentaram crescimento na A política de investimentos do BNDES tem que
economia e queda no desemprego. É preciso que se se adequar ao desenvolvimento econômico interno
entenda que o aumento do salário mínimo repercute do País. Se, por um lado, temos que continuar
positivamente sobre os pisos das categorias e insistindo na busca de mercado externo com ações
também sobre os salários de todos os trabalhadores, que nos livre da dependência dos EUA, na busca de
contribuindo para o crescimento da massa salarial, novos eixos comerciais voltados para Europa, Nova
para a melhor distribuição de renda e para o Zelândia, Austrália e países em desenvolvimento
desenvolvimento do mercado interno. leremos, como China e {ndia, o mais importante neste
assim, maior número de pessoas produzindo, momento é priorizar nosso crescimento e
vendendo e consumindo e a garantia de maior desenvolvimento internos.
número de empregos. Para isso, o BNDES, com cerca de 26 bilhões de

Ao contrário do que alguns dizem, o impacto reais de orçamento, deve fornecer créditos às
sobre a Previdência Social é positivo. Conforme a pequenas, médias e microempresas, que são
ANFIP, no ano passado, a seguridade social teve um responsáveis pelo maior índice de empregos do País,
superávit de 28 bilhões. Neste ano, o superávit será além de microcréditos a microempreendedores
de 35 bilhões. Resultado: o salário mínimo foi formais e informais, promovendo-se acesso a
aumentado e a Previdência aumentou também sua tecnologias específicas como equipamento, estrutura
receita. física para expansão e fortalecimentos de seus

Como último argumento, queremos deixar serviços.
nosso protesto, pois é inadmissivel que o debate na O BNDES há de se empenhar também no apoio
Comissão de Orçamento não contemple os 19 às indústrias, principalmente em financiamento de
milhões de aposentados e pensionistas. No ano projetos que possam substituir as importações.
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No campo social, há necessidade de urgentes Registro o evento e desejo que ele tenha êxito.
investimentos em saneamento básico, hoje uma das Que seus resultados sejam alvissareiros para os
principais prioridades dos Municípios de todo o País. Municípios amazonenses!

Aliás, os gastos do BNDES com programas de Sr. Presidente, t~mb~m quero de~ta~ar vi~i~a,
. pacto social foram em 1999 da ordem de 950 parece-me que pela primeira vez, do Prlmelro-MInIS-
1~lh- d 'M ' " , nça' m e 1997 1 4 tro da Rússia ao Brasil, Sr. Mikhail Kasianov. Amanhã,
ml oes e rea.s. as la a ca ra, m " B '1' S E a ,. , d '- d It ' I
b 'lh- 1998 1 5 b'lh- d . E t em rasl la, . x participara e reunlao e a o n1ve

I oes e em "I oes e reais. nquan o que V' P'd d R 'br ' b'd. r - f b'lh- d d" com o Ice- resl ente a epu Ica, sera rece I o
com as priva .~açoes oram I oes e o ares. _ pelo Presidente Fernando Henrique, visitará o Con-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. D~putad~s, na? gresso Nacional e, sem dúvida alguma, manterá
podemos aceitar que o BNDES continue a investir grandes conversações com autoridades brasileiras,
dinheiro público em privatizações e, agora, nas visando ao incremento das relações Brasil-Rússia.
empresas privatizadas deficitárias. Na imprensa, De dois anos para cá, as relações comerciais
aponta-se que empresas privatizadas de energia entre Brasil e Rússia aumentaram
elétrica, como a CPFL, pretendem conseguir bilhões consideravelmente, O comércio bilateral hoje
de recursos públicos junto ao BNDES, utilizando realmente tem gerado importantíssima integração
como justificativa determinados "prejuízos" obtidos entre os dois países, não apenas na área da
com o racionamento de energia. agricultura - o Brasil vende muita carne para a Rússia

Estamos encaminhando requerimento de -, mas em outros setores. Vemos essa visita com
informações ao BNDES sobre créditos para pequena, muita_ satisfação, ~ue ~averá de incrementar.as
média e microempresas, microcréditos para relaçoes ~n!re os .d?IS palses. Trata-.se de preparativo
microem reendedores investimentos em para a VISita ofiCiai que o Presidente Fernando
saneam:nto básico pa~a Prefeituras, para 2002, bem Henrique fará àquele país no mês de janeiro.
como os pedidos de empréstimos para empresas . Todos e~~eramos que os resultados dessa

. t' d P , Importante VISita transformem-se em grandes
priva .za as no aIs. I - B '1 R' . O .

. progressos nas re açoes rasl - ussla. eseJamos,
Apel? a Ca~a para que, cobre do, G~verno o portanto, sucesso a essa missão.

desenvolvimento Interno do PaiS, com a finalidade de Era o que tinha a dizer.

se criarem emp~e~os e de se pagar salário justo ao O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB _ CE.

trabalhador braSileiro. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Era o que tinha a dizer. Sras. e Srs. Deputados, ainda quando exercia meu
Muito obrigado. primeiro mandato senatorial, elegi a temática do

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Sem salário mínimo. para debatê-Ia naquela ~asa do
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congresso NaCional, na bu~ca de alter~atlv~s que
Deputados, realiza-se hoje e amanhã, no Município as~egurassem a, c~rreç~o ,da~ ~I~parld~~es
de Manacapuru, no meu Estado, o Amazonas, o 11 ~xl~e~tes entre os n1velS atnbUldos as varias regloes

Fórum Permanente dos Prefeitos do Interior do o ais. . .
E + d - dA' - A d Recorde-se, por oportuno, que prevaleCiam as,a o, promoçao a ssoclaçao mazonense os , .- N d
M "" b t d . d P f"t d epoca quatro sub-regloes, sendo o or este e oUnlClpIOS, que rece eu o o o apOIo o re el o a . . b
'd d f'- d t A I C F' Norte as que se situavam no derradeiro patamar, em

CI a e an Itrla o even o, nge us ruz Iguelra. diverso do Sul e do Sudeste.

Sr. Pr~sident:, ~sses dois d~as de debate ~erão Idealizamos, então, a gradual redução do
de grande Importancla para os Interesses maiores distanciamento hierárquico registrado, o que foi
dos Municípios amazonenses. Sem dúvida, vários admitido pelo Poder Executivo, ensejando a que, em
temas estão na agenda, como as ações da Caixa 1984, atingíssemos a unificação, graças à
Econômica Federal e a atuação do Tribunal de sensibilidade demonstrada pelo Presidente João
Contas. Além disso, haverá palestra do Baptista Figueiredo.
Vice-Governador, Samuel Hanan. Vários As empresas absorveram a alteração, sem
debatedores e autoridades acorrem ao Fórum a fim desequilíbrios em suas respectivas folhas de pessoal,
de poder, ao lado do Prefeito Angelus Cruz Figueira e dando lugar a que o saudoso Senador Virgílio Távora,
de vários outros, discutir amplamente suas em aparte a mim concedido e reproduzido pela
dificuldades e problemas. imprensa, considerasse a unificação do salário
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social de nossa Antecipo-me, com esta iniciativa, a um exame
que se intensificará no início de 2002, uma vez que,
ao longo de mínha trajetória parlamentar, tenho-me
preocupado com esta angustiante problemática, que
interessa a milhões de brasileiros.

Mesmo ainda abaixo dos almejados 100
dólares, minha proposição significa uma contribuição
à rediscussão do assunto, cuja palpitância começa a
ganhar mais dimensão e abrangência,
correlatamente à meticulosa elaboração do
Orçamento de 2002.

Encaminho a V. Exa , Sr. Presidente, o projeto de
lei fixando em 210 reais o salário mínimo em abril do
próximo ano.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, jornais de Pernambuco, meu
Estado natal, dão conta de que novos experimentos
de cultivo de algodão, em Limoeiro, atingiram uma
produção de 2 mil quilogramas por hectare, num ano
de chuvas de deserto (400 milímetros apenas), com
as variedades CNPA Precoce 3 e Delta Opa!, a um
custo de apenas 30% do custo médio obtido em
cultivares de algodão no Estado de Mato Grosso.
Enquanto nesse Estado produz-se atualmente 3 mil
quilogramas de algodão por hectare, a um custo
médio de R$ 3 mil, em Pernambuco foi possível, com
essas variedades - e por meio de acordo
FAO/Ministério da Agricultura e Secretaria de
Produção Rural do Estado -, um investimento de
apenas R$ 1.100,00 para atingir aquele nível de
produção em zona de Município do semi-árido.

Essas informações foram transmitidas pelo
agrônomo Fernando Chaves Lins, que foi
Secretário-Executivo do Instituto Nordestino para o
Fomento do Algodão e Oleaginosas - INFAOL nos
anos 70 e é um dos mais conhecidos e conceituados
técnicos brasileiros no setor da cotonicultura.

Esses experimentos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vêm reforçar a vocação de Limoeiro e dos
Municípios circunvizinhos que constituem as
microrregiões do Alto e Médio Capibaribe para duas
culturas de algodão, e que formam o antigo Agreste
Setentrional de Pernambuco, região exaustivamente
estudada por Vasconcellos Sobrinho e incluída no
seu clássico "As Regiões Naturais de Pernambuco
O Meio e a Civilização".

Lamentavelmente, a cultura do algodão
herbáceo caiu nos últimos anos em todo o Nordeste e
também em Limoeiro, embora o Município tenha sido,
desde o século XVIII, um florescente centro de
produção, chegando até os anos 80, nessa época

mínimo como "a maior conquista
região em todos os tempos".

Durante a elaboração constituinte em
1987/1988, na condição de Vice-Presidente da
Assembléia Nacional, pretendi erigir à condição de
norma constitucional aquela providência, no que
obtive pleno êxito, conforme se infere de simples
leitura do art. 7° da Carta cidadã, que prescreve, in
verbis:

Art. 7° .
IV - salário mínimo, fixado em lei,

nacionalmente unificado, capaz de atender
às suas necessidades vitais básicas e às de
sua família (... )

Agora, quando a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização discute a Lei de
Meios de 2002, o assunto vem a lume, diante da
insignificância do aumento sugerido para o próximo
exercício, em derredor de 5%, o que começa a gerar
justificada inquietação entre os sindicatos
representativos das diversas categorias profissionais.

No ano passado, por sinal, chegou-se a alvitrar
o salário mínimo na base de 100 dólares, o que
suscitou controvérsias entre Legislativo e Executivo,
com envolvimento formal de partidos políticos e até
mesmo do então Presidente do Senado Federal.

Retoma, desta forma, a questão ao exame do
Parlamento, com a Comissão aludida recebendo
sugestões para encontrar, na proposta em estudos,
lastro orçamentário em condições de viabilizar um
acréscimo razoável, superior, obviamente, aos
míseros 5% sugeridos pela equipe da área
econômica.

Caracterizado por um irrealismo flagrante, não é
crível que se admita o índice apontado, o que há dado
lugar a insopitável frustração no seio das lideranças
sindicais, todas convictas de que partirá do
Congresso uma solução mais humana para atender
às justas aspirações da massa obreira do País.

Dentro desta diretriz, dispus-me a formalizar um
aumento menos irrisório, embora bastante aquém
das reais necessidades do operariado nacional.

Tendo presente esta perspectiva e com o intuito
de iniciar o debate em torno desta magna pendência,
ontem principiado pelo Deputado Paulo Paim,
entendemos de oferecer à consideração do Plenário
projeto de lei estabelecendo o salário mínimo em 210
reais, o que corresponderia a um acréscimo de pouco
mais de 15% sobre o piso atual, considerado
insuportável pelas classes laborais, imersas em
enormes dificuldades para sobreviver dignamente.
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com o Heráclio do Rego, com a grande figura de espaço no plano de alavancagem da economia do
empresário rural que foi Octaviano Heráclio Duarte e Estado, com inegáveis benefícios sociais.
também José Barbosa do Rego. Todos, plantadores e Muito obrigado.
beneficiadores de algodão - maquinistas, como se O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pronuncia
chamavam então - e comerciantes do produto. A o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
norte-americana Anderson Clayton e a SANBRA D'
atuaram na região; tendo sido a IRODUSA - Deputados, no momento em que se celebra o la
Indústrias Reunidas Octaviano Duarte um exemplo Mundial dos Direitos Humanos, recordando a
do que pode fazer um tycoon nordestino, que Assembléia-Geral da ONU, que, em 10 de dezembro
estendeu suas atividades ao Paraná e a São Paulo, de 1948, aprovou a Declaração Universal dos Direitos
tendo chegado a manter escritórios próprios em Humanos, queremos, desta tribuna, chamar a
Liverpool, na Inglaterra, para comercializar o algodão. atenção dos nobres pares para a situação dos

O viajante inglês Henry Koster, que visitou negros, porque é impossível falar em direitos
Limoeiro no século XIX, ficou impressionado com a humanos no Brasil sem tocar na luta dos negros
cultura do algodão naquelas terras, valorizada desde conta o racismo, a xenofobia e outras formas
fins do século XVIII, quando o Governo da Colônia correlatas de intolerância e preconceito.
mandou buscar sementes de algodão das variedades Muitas vezes, Sr. Presidente, quando pensamos
karnak e menoufi no Egito para experimentá-Ias em na participação do negro na história do Brasil,
Limoeiro. pensamos somente no negro escravizado. Pensamos

Já no I Plano de Desenvolvimento do Nordeste, nesse negro sem nome, sem vontade, apenas como
a SUDENE, em 1960, previa o reequipamento da vertente do sistema colonial. Talvez pensemos
indústria têxtil algodoeira, que caiu em decadência a também na contribuição do negro para a cultura
partir dos anos 80, com a recuperação dos algodoais brasileira, principalmente com o samba, a capoeira e
de todo o Nordeste. o Carnaval. É bem verdade que os três primeiros

Quando a SUDENE começou a dar seus séculos da história dos negros em terras brasileiras
primeiros passos, em 1959, o algodão era o principal foram marcados pelo trabalho escravo. Mas, como
produto da economia agrícola regional do Nordeste, cidadãos livres, o que mudou em pouco mais de 100
ao lado da cana-de-açúcar; e a indústria têxtil local anos de Abolição?
consumia pelo menos 30% da produção regional, Os mais otimistas apontam a presença de
sendo 70% exportadas para o Sul do País. O negros nos parlamentos, na mídia, passeando pelos
levantamento estatístico do CODENO,. BNB e grandes centros urbanos em carros importados e
Confederação Nacional da Indústria, em 1959; comemoram com entusiasmo o crescimento de uma
registrava 61 fiações e tecelagens na região, classe média negra. Já os mais pessimistas dirão que
concentradas em Pernambuco (14), Sergipe (12), nada mudou, que a condição de vida dos negros é de
Ceará (8), Alagoas (8) e Bahia (6). qualidade inferior e, ainda, que os negros são

Concluía o I Plano Diretor da SUDENE sobre a considerados cidadãos de segunda classe no País
recuperação, que já indicava como necessária, do que construíram.
setor têxtil algodoeiro: Tanto os otimistas quanto os mais cautelosos

não deixam, de certo modo, de ter razão nasSe considerado o volume de emprego
afirmações que fazem. Por isso, queremos, neste

agrícola ensejado por essa demanda pronunciamento, levantar alguns nomes e momentos
constante do algodão, tem-se uma da participação do negro na história do Brasil para
impressão mais nítida da posição mostrar um negro atuante, com personalidade, com
estratégica que a indústria têxtil ocupa na história, com vida. Registrar essa história é contribuir
economia regional (v. I Plano Diretor de para dar referências étnicas à população
Desenvolvimento do Nordeste", Presidência afro-brasileira.
da República, SUDENE, Recife, página Quem foi Zumbi, Chica da Silva, João Cândido?
182). O que são a cultura e a religião afro-brasileiras?

Essas respostas e referências, Sr. Presidente,
Para o técnico Fernando Chaves Lins, a fortalecem e ajudam na construção de uma

recuperação e a extensão da cultura algodoeira em identidade étnica afro-brasileira que dê visibilidade e
Pernambuco poderão resultar, a médio prazo, na cidadania à população negra, oríente e motive o
incorporação de 100 mil hectares e na geração, no combate ao racismo.
setor primário, de mais 80 mil empregos diretos ~as
regiões do Agreste e Sertão. Essa perspectiva QUestiona-se hoje a decisão de reservar cotas
certamente se transformará em diretriz política do de vagas nas universidades brasileiras para os
Governo Jarbas Vasconcelos,poís abre um novo negros. Dizem que é uma decisão injusta, mas se
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esquecem de ver, Sr. Presidente, que, ao invés de sua vida. Esse foi o caso do desembargador Alemer
regalias, o Brasil está procurando reparar um pouco a Ferraz Moulin.
dívida que tem para com a população negra deste Nosso homenageado é natural de Alegre,
País. Luta-se hoje, Srs. Deputados, por ampliar Espírito Santo. Formado em Direito pela Universidade
espaços e direitos democráticos como forma de Federal do Espírito Santo, advogou no sul do Estado
fortalecer a cidadania. E não dá para falar em entre 1964 e 1972. Foi professor, redator-geral do
democracia e em cidadania sem falar em jornal O Espírito Santo e Secretário da Câmara

Municipal de Guaçuí. Ingressou na magistratura em
representação. O negro tem que estar representado 1973 e foi promovido a desembargador em 19l:1J.
nas esferas políticas tradicionais, tem que estar

Sr. Presidente, o desembargador Alemer
representado nos livros didáticos, nas novelas, nas elaborou um plano de ação e fixou nove metas iniciais
revistas, nos programas infantis, nas bonecas e a serem cumpridas, entre elas a abertura de um
super-heróis. concurso para juízes, que deverá ser realizado no

Sr. Presidente, essa representação faz parte da primeiro semestre do próximo ano. De acordo com o
luta pela cidadania. Talvez o conceito e a articulação futuro Presidente, poderão ser abertas 60 vagas. A
de uma cidadania étnica ou de uma identidade étnica realização do concurso para juízes terá caráter
cidadã seja o caminho para derrubarmos o conceito emergencial tendo em vista haver uma defasagem de
de democracia racial, com o negro tendo acesso à 100 magistrados nos quadros do Judiciário capixaba.
educação, à saúde e ao emprego. com o negro tendo Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
direito a resgatar e a vivenciar sua cultura. Só com o existem 244 magistrados na ativa e uma defasagem

em torno de 100 juízes. Mais de 40 comarcas de
negro dignamente representado poderemos primeira entrância estão sem titular. A agilização e a
realmente tê-lo exercendo sua cidadania. Só assim modernização de núcleos de juizados especiais e a
poderemos ver a população negra transformar-se em aproximação entre a Justiça e a comunidade também
um povo negro. estão entre as metas do novo Presidente.

Queremos dizer também que não estamos Nossa homenagem, longe de ser um elogio
fazendo um racismo inverso, pois, muitas vezes, vazio, serve para fazer ressoar nesta Casa as idéias
quem combate o racismo é visto como racista. Muitos, do desembargador Alemer Ferraz Moulin, que
afirmando que direitos humanos são direitos de propugna pela revisão dos nossos códigos legais,
bandidos, têm cometido todo tipo de absurdo, tendo em vista os princípios de simplificação,
negando o que é, na essência, ligado à proteção da celeridade e economia, sem os quais não se garante
vida e da dignidade humana. plenamente aos cidadãos o direito de prestação

jurisdicional rápida e eficaz.
Tendo em vista a possibilidade de transformar Sr. Presidente, gostaria nesta ocasião de estender

em prática os enunciados da Declaração Universal esta homenagem aos desembargadores Sérgio
dos Direitos Humanos, tanto pela via da defesa e Bizzotto P. de Mendonça, escolhido para a
proteção, quanto pela via da promoção, na qual a Vice-Presidência, Maurílio Almeida de Abreu, para a
educação tem lugar privilegiado, buscamos mostrar Corregedoria, Adalto Dias Tristão, que será o novo
às pessoas que a raça negra possui uma história, um Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
passado diferente daquele mostrado pelos livros Santo e Frederico Guilherme Pimentel, que ocupará as
didáticos de História do Brasil e, acima de tudo, funções de Vice-Presidente do TRE e Corregedor
mostrar a saga de um povo que mesmo lá no fundo Eleitoral.
das províncias do Sudão foi o braço forte da Nação. Em nosso nome, em nome de nosso partido e,

temos certeza, em nome de todos os que integram
Muito obrigado. esta Casa congressual, parabenizamos desta tribuna
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o o Brasil, o Espírito Santo, a Justiça capixaba e o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. cidadão a que a Justiça se presta, pelo indiscutível
Deputados, no último dia 6 de dezembro, foi eleito por acerto das escolhas feitas. Desejamos aos
unanimidade para ocupar o mais alto cargo do Poder agraciados que repitam no Tribunal de Justiça e no
Judiciário do Estado do Espírito Santo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo o mesmo
desembargador Alemer Ferraz Moulin, que assumirá sucesso que tiveram em suas carreiras, o que temos
a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça no a certeza acontecerá.
próximo dia 27 do corrente. Era o que tinha a dizer.

Quando um homem é honesto, quando além Muito obrigado.
disso é um bom profissional, é natural que vá A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia
angariando admiradores e colaboradores durante o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, com 53,7 milhões de pessoas na faixa O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE.
etária de zero a 17 anos, quase 40% da população, o Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Brasil conta hoje, segundo o Ministério da Educação, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 12, o jornal
com 97% das crianças em idade escolar Correio Braziliense publicou matéria intitulada
regularmente matriculadas. Deste total, cerca de 4% "Promessa de Punição". De acordo com a notícia,
concluem o ensino fundamental, 16% o ensino médio. "uma pesquisa da Universidade de Brasília com 168
E 41 % de nossos estudantes têm pelo menos dois remédios mostra que 91 % das bulas estão incorretas
anos de atraso escolar. ou incompletas. A Vigilância Sanitária do DF notificou

Mesmo assim o Brasil se credenciou como 10 laboratórios. Ainda este mês a ANVISA vai
voluntário para participar da primeira edição do apresentar para consulta pública um projeto de lei
Programa Internacional de Avaliação de Alunos que prevê multa de até R$ 1 milhão para os
(PISA), coordenado pela Organização para a fabricantes que não forem claros nas especificações
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - necessárias das bulas. Além de exigir que todas as
OCDE, entidade que reúne as maiores economias informações estejam expostas, o projeto vai propor
mundiais e da qual nosso País não é integrante. que cada medicamento tenha dois tipos de bulas:

Já no primeiro teste os alunos brasileiros, de uma com informações para os profissionais de saúde
escolas públicas e particulares, foram reprovados. e outra para os leigos (com linguagem mais
Quando se compara os estudantes com nove anos de acessível). Além disso, o tamanho da letra passaria
estudo, por exemplo, o resultado do PISA coloca o de no mínimo 1 milímetro, para 1,5 milímetro que é a
Brasil no mesmo nível de desempenho de países medida usada na maior parte dos países".
como Canadá e Holanda. Só que esses estudantes Pelo menos três observações podem ser feitas
são minoria. Hoje a média de anos de estudo do com relação a esta reportagem:
brasileiro é de 4 anos. 1. A amostra utilizada na pesquisa pode estar

Segundo estudos do IPEA, se garantíssemos 5 "viciada", pois não tem sido freqüente, na classe
anos de escolaridade a todos os brasileiros, médica, denúncia dessa magnitude (91 % das bulas
reduziríamos o índice de pobreza do Brasil em 6%; se incorretas ou i.ncompletas); por outro lado, devese
aumentássemos para 8 anos de escolarização, averiguar o suposto preparo técnico destes
reduziríamos a pobreza em 13%. Garantir a 8a série é "cientistas". A matéria dá o seguinte destaque: "Uma
tão importante quanto 15 anos de crescimento de um das bulas de medicamentos contra tumores, cujo
país a uma taxa de 4,5% do PIB ao ano. nome genérico é Aciclovir, indicava o remédio para

Para deixarmos a desonrosa posição de último organismos com muitas defesas. Na literatura
colocado em desempenho escolar, como aconteceu médica, ele é indicado para pacientes com baixas
agora com a pesquisa da OCDE, pois foram avaliados defesas, como portadores de HIV".
32 países e ficamos no 32° lugar, precisaríamos, Os "organismos", no caso, referemse aos vírus
ainda segundo o IPEA, investir já na educação infantil (que apresentam, de fato, resistência a uma série de
(crianças de zero a 6 anos), 800 milhões de reais. medicamentos) e não aos seres humanos. Por outro

Uma outra iniciativa que consideramos de lado, o Aciclovir é um agente antivirótico, não serve,
fundamental importância é o combate veemente à portanto, para tratar tumores.
pobreza. Quarenta e cinco por cento do total de pobres 2. O art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
brasileiros são crianças com menos de 15 anos. já prevê que ''todo produto deve ser acompanhado de

Não quero me ater aqui aos desempenhos das informação correta, clara, ostensiva e em língua
bolsas estrangeiras, no quanto os investidores portuguesa". Se o assunto já está previsto no Código
externos são importantes para o País. O fato é que de Defesa do Consumidor, seria mesmo necessária a
nossa balança comercial está deficitária, nossas elaboração de uma nova Lei? Ou o que se pretende é
exportações vêm diminuindo, os índices de apenas o estabelecimento de multas?
desemprego aumentando, nosso povo está 3. O estabelecimento de mukas, embora pareça
empobrecendo, nossas crianças morrem de ser uma medida corretiva eficaz, não impedirá o uso
desnutrição. Estamos entre os países com os piores incorreto dos medicamentos. Fundamental seria a
indicadores sociais do mundo. prevenção destes acidentes por meio de uma vigilância

Por mais de uma vez manifestei aqui minha sanitária mais atuante, com profissionais de saúde
preocupação quanto à prioridade que se dá neste País envolvidos com a necessidade de se promover o uso
ao mercado, em vez do ser humano, esse sim nosso racional dos medicamentos (evitando-se a
maior patrimônio, esquecendo-se de que do nosso automedicação, prática bastante comum no nosso País),
potencial humano depende o desenvolvimento e o e o papel que têm tido os órgãos de defesa do
futuro do Brasil como nação soberana. O resukado da consumidor, alertando as pessoas sobre os seus
pesquisa da OCoE só vem reforçar esta tese. direitos.
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Caso venha a ser aprovado o PL em referência,
MS 626.705,62todos deverão permanecer atentos quanto à

possibilidade do aumento de preços destes insumos
MT 930.073,30(as empresas multadas poderão repassar para seus

produtos um aumento de preços alegando a
PAnecessidade de modificar bulas, embalagens, etc.). 2.466.668,64

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
PB 819.765,03O Ministério da Saúde previu este ano investimento

de R$ 489.941.172,00 a serem usados no combate
PE 1.946.074,70às endemias. O repasse de verbas é feito diretamente

para as Secretarias Estaduais de Saúde e para 2.900
PI 784.636,53Municípios habilitados a aplicar os recursos federais

no controle de endemias. Os demais Municípios
PR 1.755.672,09recebem os recursos federais por intermédio das

Secretarias Estaduais de Saúde.
RJ 3.873.525,04

A transferência direta de recursos a Estados e
Municípios retrata a estratégia do Ministério da Saúde RN 688.592,92
de descentralizar as ações para reduzir e até eliminar
as doenças endêmicas do Brasil, como malária, RR 157.144,94
leishmaniose, esquistossomose, febre amarela,
dengue, tracoma, filariose e bócio. RS 1.523.992,20

Com a descentralização, Estados e Municípios
certificados terão metas anuais a cumprir. Aqueles que SC 977.777,55
não cumprirem as metas e atividades previstas, não
comprovarem a contrapartida, empregarem SE 483.328,66
irregularmente os recursos ou não enviarem
regularmente os dados epidemiológicos para quaisquer SP 6.341.102,85
dos sistemas de informação da FUNASA perderão a
certificação por parte do Ministério da Saúde. TO 493.857,03

Valores repassados (em parcelas) aos Estados

Total 40.828.431,63

UF

AC

AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

Valor em (R$)

217.784,88

764.445,52

1.283.856,13

185.388,95

3.475.699,00

1.800.401,99

374.857,09

816.898,45

1.347.843,97

1.877.067,87

4.815.269,88

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais de
anexos que mostram o total de Municípios
certificados para execução descentralizada das
ações de epidemiologia e controle de doenças, os
parâmetros de programação para ações de ECO
(PPIECO) e trazem demonstrativo de recursos
repassados aos Fundos Estaduais de Saúde/TFECO,
o qual demonstra que até setembro de 2001 havia
saldo de R$ 139.552.123,00 nos fundos estaduais, o
que corresponde a 9,6 meses de repasse.

Na proposta orçamentária do Ministério da
Saúde podese observar os valores executados em
2000, aprovados em 2001 e previstos para 2002 na
área de controle de endemias e controle da
AIOS/OST.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

ANEXOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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DEMONSTRATIVO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AOS FUNDOS ESTADUAIS DE SAÚDE - TFECD

REGIÃO NORTE - 2000 e 2001

Valores em R$ 1,00IUF RECURSOS REPASSADOS RECURSOS APLICADOS SALDO EM 30/09101 SALDO EM REPASSE

I 2000 2001 TOTAL TOTAL (%) TOTAL (%) MESES OUT/01

AC 1.524.494 1.960.063 3.484.557 2.573.077 73,84 911.480 26,16 4,2 217.784

AM 8.276.901 9.942.363 18219.264 12.010302 65,92 6.208.962 34,08 5,7 1.091.513
.

AP 741.555 663.013 1.404.568 831287 59,18 573.281 40,82 13,6 42.186

PA 7.087.086 9.157.906 16.244.992 14.863.201 91,49 1.381.791 8,51 1,4 989.575

RO 500.558 1.648.652 2.149.210 1.195.993 55,65 953.217 44,35 9,9 96.352

RR 270.257 163.962 434.219 413.649 95,26 20.570 4,74 1,1 18.218

TO 1.285.946 1.703.827 2.989.773 1065120 35,63 1.924653 64,37 10,6 181.445

NORTE 19.686.797 25.239.786 44.926.583 32.952.629 73,35 11.973.954 26,65 4,5 2.637.073
~.

Fonte Fundo Nacional de Saúde
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DEMONSTRATIVO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AOS FUNDOS ESTADUAIS DE SAÚDE - TFECO

REGIÃO NORDESTE - 2000 e 2001

Valores em R$ 1.00

UF RECURSOS REPASSADOS RECURSOS APLICADOS SALDO EM 30/09/01 SALDO EM REPASSE

2000 2001 TOTAL TOTAL (%) TOTAL (%) MESES OUT/01

AL 325.584 982291 1.307.875 732.617 56,02 575.258 43,98 5,3 108.528

BA 15.027.304 14.499.419 30526.723 11.188.346 36,65 19.338.377 63,35 16,0 1.208.480

CE í 1868.848 9.566.586 21.435.434 14.624.376 68,23 6.811.058 31,77 7,7 884.219

MA 6.226.955 12.936.058 19.163.013 4.875.384 25,44 14.287.629 74,56 12,9 1.104.746

PB 2.459.295 5.012.459 7.471.754 7.471.570 100,00 184 0,00 0,0 411.341

PE 2875.975 12.443.745 15.319.720 5.917.168 38,62 9.402.552 61,38 7,4 1.271.940

PI 2444.199 2.054.978 4,499.177 2.788.525 61,98 1.710.652 38,02 11,0 155.502

RN 1.511.499 3.011.966 4.523.465 2.069.034 45,74 2.454.431 54,26 10,7 229.664

SE 667.101 38.536 705.637 604.761 85,70 100.876 14,30 23,6 4.281

NORDESTE 44.406.760 60.546.038 104.952.798 50.271.781 47,90 54.681.017 52,10 10,2 5.378.701

Fonte: Fundo Nacional de Saúde
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DEMONSTRATIVO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AOS FUNDOS ESTADUAIS DE SAÚDE - TFECD

REGIÃO CENTRO-OESTE - 2000 e 2001

Valores em R$ 1.00

UF RECURSOS REPASSADOS RECURSOS APLICADOS SALDO EM 30/09/01 SALDO EM REPASSE

2000 2001 TOTAL TOTAL (%) TOTAL (Ofo) MESES OUTlO1

DF 2.623.999 3.373.713 5997.712 3.759.073 62,68 2.238639 37,32 6,0 374.857

GO 6.545 463 4631.708 11.177.171 2108156 18,86 9.069.015 81,14 25,8 351.844

MS 1.914.933 1678993 3593.926 320.239 8,91 3273687 91,09 18,2 179.775

~. 2.024.804 2150.389 4.175.193 4.174930 99.99 263 0.01 0,0 232.765

CO 13.109.199 11.834.803 24.944.002 10.362.398 41,54 14.581.604 58,46 12,8 1.139.241

Fonte: Fundo Nacional de Saúde

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AOS FUNDOS ESTADUAIS DE SAÚDE - TFECO

REGIÃO SUDESTE· 2000 e 2001

Valores em R$ 1.00

UF RECURSOS REPASSADOS RECURSOS APLICADOS SALDO EM 30/09/01 SALDO EM REPASSE

2000 2001 TOTAL TOTAL (%) TOTAL (%) MESES OUT/01

ES 1194.996 1.752.736 2.947.732 748.390 25,39 2.199.342 74,61 12,0 183520

MG 15638778 10.598.652 26237430 5.265.874 20,07 20971.556 79,93 22,4 938.103

RJ (1) 4467.045 4.976.030 9463075 - - 10.715.930 113,24 19,4 552.892

SP 24.617166 18965.417 43.582.583 37.673.040 86,44 5.909.543 13,56 3,4 1.733.077

SUDESTE 45.937.985 36.292.835 82.230.820 42.434.449 51,60 39.796.371 48,40 11,7 3.407.592

Fonte: Fundo Nacional de Saúde

\1) o saldo ~xistcl1le em 30/09 ê superior ao valor rcpllssarlD lendo em vista que os recursos transferidos eslijo aplicados em conta remunerada.
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2"DEMONSTRATIVO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AOS FUNDOS ESTADUAIS DE SAÚDE _TFECD

REGIÃO SUL - 2000 e 2001

Valores em R$ 1.00

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AOS FUNDOS ESTADUAIS DE SAÚDE - TFECD

BRASIL - 2000 e 2001

Fundo Nacional de Saúde

Valores em R$ 1,00
UF RECURSOS REPASSADOS RECURSOS APLICADOS SALDO EM 30/09/01 SALDO EM REPASSE

2000 2001 TOTAL TOTAL (%) TOTAL (%) MESES OUTlO1
PR 5161535 4.966.490 10.128025 4.495363 44,39 5.632662 55,61 10,8 521.809RS 10.667945 10.838.474 21.506419 8.621049 40,09 12.885.370 59,91 11,3 1.144.374se 1.042.588 2.411.866 3.454.454 3453.309 99,97 1.145 0,03 0,0 266.674SUL 16.872.068 18.216.830 35.088.898 16.569.721 47,22 18.519.177 52,78 9,6 1.932.857

Fonte: Fundo Nacional de Saúde

UF RECURSOS REPASSADOS RECURSOS APLICADOS SALDO EM 30/09/01 SALDO EM REPASSE

2000 2001 TOTAL TOTAL (%) TOTAL 1%) MESES OUTJ01

Norte 19.686.797 25239.786 44.926.583 32.952.629 73,35 11.973.954 26,65 4,5 2.637.073

Nordeste 44406.760 60.546.038 104.952.798 50.271.781 47,90 54.681.017 52,10 10,2 5.378.701

CO 13.109.199 11.834.803 24.944.002 10.362.398 41,54 14.581.604 58,46 12,8 1.139.241

Sudeste 45.937.985 36.292.835 82.230.820 42434.449 51,60 39.796.371 48,40 11,7 3.407.592

Sul 16.872.068 18.216.830 35088.898 16.569.721 47,22 18.519.177 52,78 9,6 1.932.857

BRASIL 140.012.809 152.130.292 292.143.101 152.590.978 52,23 139.552.123 47,77 9,6 14.495.464



"
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA· FUNDOS ESTADUAIS/TFECD

SETEMBRO - 2001

TFECD MENSAL REPASSE AOS FUNDOS - SEr/O1 SALDO FUNDOS ESTADUAIS· SETID1
UF PORTo 1.399199 MUNICIPAIS (%) ESTADUAIS (%) TOTAL EM REAIS . EM MESES EM MESES

[1J [1 JI[3] [2J [2]/[3J {3} [4] (4] I (2] [4] 1(3]
AC 238.902 - . 217.784 100,0 217.784 911.480 4.2 4,2
AM 1.375.185 195554 15,2 1.091.513 84,8 1.287.067 6.208.962 5,7 4,8
AP 202.980 160115 79,1 42.186 20,9 202301 573.281 13,6 2,8
PA 2 550 143 1.496046 60,2 989575 39,8 2.485621 1381791 1,4 0,6
RO 552.433 456081 82,6 96352 17,4 552.433 953217 9,9 1,7
RR 157709 138.926 88,4 18.218 11,6 157.144 20.570 1,1 0,1
TO 500.865 314.951 63,4 181.445 36,6 496396 1.924.653 10,6 3,9
NORTE 5.576.217 2.761.673 51,2 2.637.073 48,8 5.398.746 11.973.954 4,5 2,2
AL 764.445 655.917 85,8 108.528 14,2 764.445 575.258 5,3 0,8
BA 3.734.339 2.456042 67,0 1.208.480 33,0 3664.522 19.338.377 16,0 5,3
CE 2.014.729 1.036159 54.0 884.219 46,0 1.920.378 6.811.058 7,7 3,5
MA 2.057.125 838.156 43,1 1104 746 56,9 1.942902 14.287.629 12,9 7.4
PB 954789 512849 55,S 411.341 44,5 924.190 184 0,0 0,0
PE 2.139.451 674.134 34,6 1.271.940 65,4 1.946.074 9.402.552 7,4 4,8
PI 808467 650370 80,7 155.502 19,3 805.872 1.710.652 11,0 2,1
RN 752323 521413 69.4 229.664 30.6 751.077 2.454431 10,7 3,3
SE 483.329 479.048 99,1 4.281 0,9 483329 100.876 23,6 0,2
NORDESTE 13.708.997 7.824.088 59,3 5.378.701 40,7 13.202.789 54.681.017 10,2 4,1
DF 374.857 - . 374.857 100,0 374.857 2.238.639 6,0 6,0
GO 1.415.662 1.056.399 75,0 351.844 25,0 1.408.243 9.069.015 25,8 6,4
MS 628.335 448.372 71,4 179.775 28,6 628.147 3.273.687 18,2 5,2
MT 932.324 699.559 75,0 232.765 25,0 932.324 263 0.0 0,0
CO 3.351.178 2.204.330 65,9 1.139.241 34,1 3.343.571 14.581.604 12,8 4,4
éS 830.509 645.940 77,9 183.520 22,1 829.450 2.199.342 12,0 2,7
MG 4.942.894 3.976.425 80,9 938.103 19,1 4.914.528 20.971.556 22.4 4,3
RJ 3.873.525 3.320633 85,7 552892 14,3 3.873525 10.715.930 19,4 2,8
SP 6.830.062 5.048486 74.4 1.733.077 25,6 6.781563 5.909.543 3.4 0,9
SUDESTE 16.476.990 12.991.484 79,2 3.407.592 20,8 16.399.076 39.796.371 11,7 2,4
PR 1.801333 1.267.330 70,8 521.809 29.2 1.769.139 5.632.662 10,8 3,1
RS 1.922869 544.970 32,3 1.144.374 67,7 1.689.344 12.885.370 11,3 7,6

se 978.249 711.575 72,7 2ô6.674 27.3 978.249 1.145 0.0 0,0
SUL 4.702.451 2.523.875 56,6 1.932.857 43,4 4.456.732 18.519.177 9,6 4,2
BRASIL 43.817.833 28.305.450 66,1 14.495.464 33,9 42.800.914 139.552.123 9,6 3,3
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O SR. LUISINHO (PPB - RJ. Pronuncia o se- cando entre os mais promissores do País, haja vista o
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- surto de empreendimentos em curso em setores vitais
putados, é sempre bom poder chegar ao final de da economia fluminense, com a retomada de grandes
uma jornada com resultados positivos. É gratificante projetos destinados a mudar completamente a imagem
constatar que os esforços empreendidos ao longo do nosso Estado.
dos últimos três anos, na tribuna, nas Comissões Estamos entrando em ano eleitoral, no qual o
Técnicas desta Casa legislativa e junto aos altos es- povo, a~ivo e soberano, irá às urnas manifestar seu re-
calões do Governo apresentaram resultados satisfa- conhecimento aos que realmente representaram seus
tórios, coroando de êxito, até onde foi possível, as legítimos interesses. E entre esses seguramente espe-
iniciativas postas em prática no curso do atual man- ro estar, Sr. Presidente.
dato parlamentar, em defesa dos elevados interes- Era o que tinha a dizer.
ses do Estado do Rio de Janeiro, da Baixada Flumi- O. SR. PAUDERNEV AVELlNO (Bloco/PFL
nense, especialmente da cidade de Belford Roxo, AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
onde nasci, merecedora, portanto, do meu carinho e Sras. e Srs. Deputados, dois assuntos da atualidade
da minha admiração. econômica me trazem hoje a esta tribuna.

Aproximando-se o final da Sessão Legislativa, é
justo que venha a esta tribuna apresentar ao valoroso Gostaria de registrar e comentar, em primeiro
povo fluminense algumas proposições que consegui lugar, o fato, ao meu ver auspicioso, já divulgado
levar a bom termo, com o inestimável apoio dos emi- amplamente na imprensa, de ter o Fundo Monetário
nentes pares nesta Casa, secundados pela compreen- Internacional aprovado relatório que certifica o

controle fiscal no Brasil.
são de dirigentes do Poder Executivo, interessados,
como todos nós, na solução dos problemas que afli- Vale ressaltar que essa avaliação foi solicitada
gem as populações deste imenso País. pelo próprio Governo brasileiro, e será usada para

Assim é, Sr. Presidente, que, além das constantes mostrar aos investidores a qualidade e a
intervenções próprias do exercício da atividade parla- transparência fiscal do nosso País.
mentar, não deixei de estar com minhas atenções cons- Segundo o FMI, o Brasil atingiu elevado grau de
tantemente vo~adas para o povo fluminense, que me transparência fiscal e conseguiu pôr em prática
confiou este honroso mandato e que espero renovar na grandes melhorias na administração de suas finanças
próxima Legislatura. públicas, com estatísticas fiscais, no âmbito federal,

Embora tenha centrado minhas preocupações em de alta qualidade, pontualidade e detalhamento.
Belford Roxo, estendi, ainda, minhas atenções a outros O Fundo aponta a Lei de Responsabilidade
Municípios como Paty do Alferes, Paracambi, Resende, Fiscal, em vigor desde maio do ano passado, como
Seropédica, Rio Claro, Rio de Janeiro, Guapimirim, Pi- um dos principais pontos de sua aprovação.
raí, Parati, Rio das Ostras, Mesquita, Nilópolis, Miguel Outro marco destacado na nova gestão fiscal foi
Pereira, Mendes, Japeri, Nova Iguaçu, Itaguaí, Queima- o Plano Plurianual de Investimentos, elaborado para
dos, São João de Meriti, Três Rios, Barra Mansa e tan- dar maior racionalidade à alocação temporal de recur-
tos outros, diligenciando a inclusão de rubricas orça- sosorçamentários em relação às prioridades governa-
mentárias destinadas à execução de obras prioritárias mentais e à estratégia de desenvolvimento regional.
de que essas comunidades tanto carecem. O relatório cita outro item - o compromisso da

Desnecessário se torna, Sr. Presidente, União com os contratos de reestruturação das dívidas
enumerar todas as emendas orçamentárias que dos Estados e Municípios - como ponto positivo para
defendi e os atendimentos nos quais tive participação promover o ajuste fiscal dos Governos Estaduais e
ativa, mas sei que se destinaram e se destinam a Municipais.
atividades relacionadas com a educação, saúde, Tudo isso equivale dizer que o Brasil recebeu o
saneamento básico, transporte, moradia, esporte, de ISO fiscal do Fundo Monetário Internacional, o que,
modo a melhorar as condições de vida dessas para nós, muito representa, em termos de política
populações. econômica, validando nosso esforço de estabilidade,

É bem verdade que o Brasil não atravessa fase que nos está deixando relativamente imunes aos
das melhores no perfil do seu desenvolvimento, embora reflexos negativos da crise argentina e aos sinais de
não nos fa~e credibilidade junto aos organismos inter- recessão que já se visualizam na economia mundial.
nacionais. E isso que nos anima a continuar lutando Não quer isto dizer que somos invulneráveis ao
para que o Estado do Rio de Janeiro continue pontifi- que acontece numa economia globalizada, mas, pelo
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menos, demonstra que dispomos de alguma reserva
de energia e de resistência ao que se passa no
mundo, especialmente em países vizinhos.

Ademais, é um grande passo para que o Brasil
consiga maior atenção dos investidores estrangeiros
e para melhorar sua imagem no contexto
internacional.

Mas trago outro assunto à consideração desta
Casa. É o registro da decisão da Caixa Econômica Fe
deral de retomar, no próximo mês, os financiamentos
para a casa própria, voltados para a classe média, sus
pensos desde 30 de agosto.

Também está previsto para março do próximo
ano o início do consórcio de imóveis, já autorizado
pelo Banco Central. Na mesma oportunidade, a CEF
lançará· ainda duas outras modalidades de
financiamento da casa própria: um título de
capitalização, que funcionará com sorteio de imóveis,
e a poupança programada, na qual o poupador retira
uma carta de crédito para a compra do imóvel ao fim
de um prazo de depósitos.

Enfatizo a importância de tais providências, ante
a gravidade do quadro, que todas as pesquisas
revelam, de déficit elevado de moradias nas regiões
urbanas e em áreas rurais.

Saúdo o retorno dos financiamentos voltados
para a classe média. Mas gostaria de acentuar a
necessidade de aprofundar o esforço no sentido da
correção de descompassos que não podem nem
devem remanescer, agilizando-se, o quanto possível,
as iniciativas na esfera da chamada habitação de
interesse social, visando a atender à demanda dos
segmentos carentes da população.

O que importa, ao meu ver, é que se valorizem
quantos empreendimentos possam, em escala maior
ou menor, contribuir para o incremento da oferta de
moradias, reduzindo o déficit a níveis socialmente
aceitáveis.

E o meu apelo à Caixa Econômica Federal é o
de que tais iniciativas não mais sofram interrupções
ou retardamentos, mas, ao contrário, sejam
agilizadas, em grau compatível com a essencialidade
de que a questão se reveste em qualquer estratégia
de bem-estar social.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, pesquisa CNI/IBOPE, realizada entre os
dias 29 de novembro de 3 de dezembro, indica que
58% dos eleitores brasileiros não votariam em um
candidato que representasse a continuidade do Go
verno FHC.

O candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva é
líder absoluto em todos os cenários simulados pela
pesquisa.

Na pesquisa expontânea, por exemplo, Lula tem
15% das intenções de voto, contra 5% da candidata Ro
seana Sarney, 4% de Fernando Henrique Cardoso, 3%
de Ciro Gomes e 2% de Garotinho. Uma verdadeira go
leada de Lula em Roseana, FHC, Ciro e Garotinho,
onde todos juntos não somam o total destinado a Lula.

Na pesquisa estimulada, Lula lidera, folgado,
com 31 % das intenções de votos, contra 16% de
Roseana, 10% de Ciro, 9% de Garotinho, 7% de
Itamar e 5% de Serra.

Quando foram retirados os nomes de Itamar
Franco e Anthony Garotinho, Lula subiu para 34%,
contra 20% de Roseana, 13% de Ciro e 8% de José
Serra.

Como todos sabem, a intenção de votos para
Lula, além de crescente é bastante cristalizada,
diferentemente dos candidatos que ainda não
passaram pelo processo de crítica, como é o caso da
candidata Roseana Sarney, Governadora do Estado
do Maranhão, campeã em trabalho infantil,
subnutrição e índices sociais baixíssimos.

Por enquanto, ela está na fase da publicidade,
mas quando as críticas aflorarem, o processo
eleitoral certamente tomará novos rumos.

Não é à toa que, em recente entrevista à revista
IstoÉ, Duda Mendonça declarou que o segundo turno
será entre o Lula e o José Serra.

Naturalmente, Sr. Presidente, ainda falta tempo
para as eleições, mas nos bastidores do Congresso
Nacional a Direita não descarta a possibilidade de
que Lula se eleja Presidente da República logo no
primeiro turno.

O Partido dos Trabalhadores segue tranqüilo,
com a consciência tranqüila, de bem com sua
história, de bem com o seu trabalho, honesto e
fecundo. Tudo o mais é e será apenas conseqüência.

Para ocultar o medo que sentem com a
aproximação dos pleitos democráticos de 2002,
nossos adversários rugem e cantam vitória.

Eles nunca nos intimidaram. Sempre soubemos
que enquanto os cães ladram, a caravana passa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTS - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, corrigir a tabela de descontos
do Imposto de Renda, consoante projeto de lei já am
plamente discutido nesta Casa, representa decisão
de bom senso e de justiça para com a sociedade, que



Feito este parêntesis introdutório, ao recordar
sucintamente as causas que concorreram para o de
clínio dessa economia, quero lembrar uma previsão
que o então professor de economia da USP, Adriano
Romariz, fez em seminário na CEPLAC, em 1984.
Sustentava o competente Prof. Rornariz que a expan
são da lavoura de cacau, consubstanciada em progra
ma de governo desde os fins dos anos 70, não levaria
necessariamente ao acréscimo da receita cambial,
abalando seriamente um dos pilares do PROCACAU.
Já naquela época ele previa que o plano de aumentar
a área plantada em mais 450 mil hectares, para tripli
car a produção até 1993, se frustraria em função da
inelasticidade do mercado, da perecibilidade do produ
to e do risco envolvido em expandir uma cultura pere
ne. Mais ainda, a ocorrência de preços altos, caracte
rizada como passageira, ensejaria aos países produ
tores o lançamento de planos de incremento de pro-

O acordo para se reajustar tal tabela em
17,5% corresponde a uma vitória daqueles que vêm
lutando contra a intransigência da área econômica
do Governo, que não admite tal medida, porque tra
balha para obter arrecadação cada vez maior, visan
do superar as próprias metas do superávit fiscal.
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vem tendo sua remuneração achatada continuamen- O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Pro-
te, nos últimos anos. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Além das imensas dificuldades decorrentes desse Srs. Deputados, a cacauicultura brasileira vem sendo
longo processo de desaquecimento econômico, cujas assolada, há cerca de quinze anos, por uma crise de
maiores conseqüências são os elevados índices de de- gravíssimas proporções, a qual vem ocasionando
semprego e a queda real de salários, trabalhadores da empobrecimento, desemprego, queda de atividade
iniciativa privada, servidores públicos, profissionais libe- econômica e uma inquietante tendência de desvalori-
rais, enfim, expressivos segmentos da população acu- zação e desmobilização patrimonial entre os agentes
mulam perdas mensais diante da falta de reajuste na ta- econômicos envolvidos com a lavoura.
bela do Imposto de Renda desde 1994. I Antes de elencar os motivos da crise cacaueira,

quero dizer que minha luta tem sido árdua para
sensibilizar as autoridades competentes no sentido
da liberação de recursos para o plantio e recuperação
das roças de cacau.

Lembrada até nos romances do nosso querido e
saudoso Jorge Amado, a cacauicultura já foi a nossa
maior riqueza, gerando divisas não só para o Estado
da Bahia, mas para o Brasil.

Hoje, quase dizimada pela vassouradebruxa,
praga que atrofia e mata o pé de cacau, toda aquela
região entrou em decadência, mas, com fé em Deus e
a boa vontade de nossas autoridades, haveremos de
ver as roças de cacau renascerem com o mesmo po
tencial de antes, gerando milhares de empregos para
aqueles que hoje sofrem e perambulam pelas cidades
à procura de meios para o sustento de suas famílias.

Os agricultores contam com a parceria da
CEPLAC, entidade referência do Ministério da Agricul
tura, que, conforme veremos adiante, tem realizado
pesquisas para combater a vassouradebruxa, indo
buscar conhecimento até fora do País, a exemplo da
Indonésia, de onde trouxeram o clone de uma varie
dade resistente à vassouradebruxa.

De um lado, Sr. Presidente, a cada ano mais
pessoas passam a integrar a faixa inicial da dedu
ção compulsória do imposto na fonte, enquanto para
outras a incidência do tributo passa a ser aplicada
de acordo com as alíquotas superiores, fazendo au
mentar, de maneira injusta, a carga tributária sobre
essa grande massa de contribuintes. De igual modo,
ao realizar volume maior de despesas com educa
ção e saúde para si e seus dependentes, em função
dos naturais aumentos nesses serviços básicos, as
pessoas acabam comprometendo mais parcelas dos
seus rendimentos, pois não podem fazer o devido
ajuste na declaração anual do Imposto de Renda
para assegurar a sua real capacidade contributiva.

Não se trata ainda do atendimento às justas
reivindicações da sociedade brasileira, que clama
por um alívio para a atual pesada carga tributária.
Aliás, Sr. Presidente, esse é um dos graves proble
mas que dificultam a retomada do crescimento eco
nômico em nosso País. Tanto pessoas físicas quan
to empresas brasileiras já não conseguem suportar
os ônus demasiadamente elevados da incidência de
tributos sobre salários, produção e comercialização
de bens.

Que o acordo ora desenhado com as Lideran
ças políticas desta Casa realmente frutifique e tenha
o efetivo aval do Governo também no Senado Fede
ral, para que o Legislativo aprove ainda no correr do
presente mês, para vigorar a partir de janeiro, o rea
juste da tabela do Imposto de Renda, sem dúvida,
um alívio, ainda que tardio, para assalariados, servi
dores públicos e profissionais liberais e para a pró
pria economia brasileira.

Era o que tinha a dizer.
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dução que acabariam influenciando negativamente o
mercado. Foi justamente essa aguçada percepção
que alinhavou os principais fatores desencadeadores
da crise atual, e que naquela ocasião não foi levada
na devida conta pelas autoridades governamentais,
nem pelos agentes econômicos.

Mas, Sr. Presidente, como evoluiu a trajetória
dos preços e das exportações?

A partir de meados dos anos 70, particularmente
no biênio 1976/1977, constatouse uma inequívoca subi
da de cotações do cacau nas bolsas internacionais em
níveis acima de 4.100 dólares por tonelada. A receita de
exportações experimentou evolução ascendente até
atingir um bilhão de dólares, em 1979, para os quais a
Bahia, maior produtor nacional, contribuiu com cerca de
850 milhões de dólares. Dez por cento de toda essa re
ceita ia para os cofres da conce~uada inst~uição de
apoio, a CEPLAC.

Impulsionados por essa conjuntura de preços, os
Governos brasileiro e de outros países promoveram
programas de expansão e renovação de plantios de for
ma desordenada, não só nas áreas tradicionais, como
ern novas fronteiras, freqüentemente de baixa aptidão
edafoclimática para a lavoura, com óbvias repercussões
para a competitividade de parte da produção brasileira e
baiana. Com efe~o, no período 1975/1992, enquanto a
produção mundial passou de 1,5 para 2,4 milhões de to
neladas, a Costa do Marfim quase quadruplicava o seu
parque, e o Brasil agregou mais de 50% ao seu volume
produzido.

Adicionalmente, verificase que foi criada nova
base geográfica de produção na Oceania e,
principalmente, na Ásia, onde a Malásia e a Indonésia
multiplicaram sua área plantada por 16 e 40 vezes,
respectivamente. Juntos, esses dois países já
ultrapassaram o Brasil, devendo se distanciar
doravante.

Esse desequilíbrio entre o ritmo de incremento
da produção e o do consumo só poderia gerar, como
corolário, um vertiginoso e preocupante acréscimo
dos estoques visàvis os padrões históricos. De fato,
de patamares próximos a 350 mil toneladas em
meados dos anos 70, passamos a acumular estoques
mundiais superiores a 1 milhão de toneladas nos
anos 90, ou seja, um aumento de 235%. Convém
ressaltar que o salto nos estoques começou a se
configurar a partir de 1987, em decorrência da
notável expansão dos plantios nos países produtores,
fruto, como se viu, da súbita elevação das cotações
mundiais a partir do biênio 1977/1978. Essa trajetória,
mais uma vez confrontada com a evolução do
consumo, acarretou forte aumento da relação

estoque final/moagens, parâmetro crucial na fixação
dos preços internacionais. Enquanto este coeficiente
ficou em 33%, ou quatro meses de moagens, os
preços mantiveramse acima de 2.000 dólares por
tonelada; quando a relação ultrapassou 56%, ou seis
meses e meio de moagens, a cotação despencou
abaixo de 1.300 dólares por tonelada.

A conjugação desses fatores - aumento de área
plantada, aparecimento de novos protagonistas no
mercado, acumulação de níveis elevados de esto
ques e suas implicações para a relação estoques/mo
agens - só poderia resultar num cenário de queda
persistente dos preços mundiais. Com efe~o, de fai
xas acima dos 4.500 dólares, as cotações das bolsas
de Londres e New York caíram aquém das mil tonela
da, sem dúvida um nível de remuneração insuficiente
para cobrir os custos de produção. Generalizouse
uma conduta gerencial marcada pela redução ou su
pressão dos tratos culturais e práticas de adubação,
conservação de solos e cuidados fitossanitários, com
a conseqüente queda da produtividade. Se com o ad
vento da CEPLAC, o rendimento médio por hectare
nas lavouras baianas já tinha superado a barreira das
50 arrobas, com a instauração da crise esse índice
atingiu marcas aquém do período que antecedeu a
criação da CEPLAC. A lavoura retrocedeu 40 anos
em matéria de produtividade física.

O ataque da vassouradebruxa representou qua
se que um tiro de misericórdia na combalida economia
cacaueira, acarretando repiques adicionais na trajetó
ria descendente dos rendimentos físicos, cuja média já
baixou das 30 arrobas por hectare. Atualmente, mais
de 70% dos cacauais encontramse com algum grau de
infestação, trazendo desânimo aos produtores e des
valorização das fazendas da região.

Ainda sobre a vassouradebruxa, Sr. Presidente,
é oportuno ressaltar que o uso da terra, o meio ambi
ente, o nível de emprego, relações de produção, uso
de tecnologia, população e desmobilização patrimo
nial são algumas variáveis que podem sofrer mudan
ças consideráveis através do tempo, em razão da do
ença. Uma meticulosa investigação levada a cabo por
3 anos no sul da Bahia - em 1992, 1994 e 1995 - re
velou que os cacauicultores estão substituindo áreas
de cacau e mata por pecuária extensiva, aumentando
as ameaças de destruição da Mata Atlântica. Adema
is, tem sido observada amiúde a eleição da banana e
do café como alternativas ao cultivo do cacau.

O emprego rural vem sendo substancialmente
reduzido, a densidade populacional vem declinando e
a venda de imóveis e propriedades rurais aumentan
do, com o surgimento da vassouradebruxa. Com res-
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peito à posse e uso da terra, percebese elevado grau
de abandono e redução do uso de insumos - aliás,
desde a eclosão da crise de preços -, crescente ven
da de fazendas e certa tendência à concentração de
terras.

O Município de Camacan, um dos mais atingidos
pela vassouradebruxa, assistiu a importante declínio da
densidade demográfica, de 73,6 habitantes por quilô
metro quadrado, em 1985, para 54,1 habitantes por qui
lômetro quadrado, em 1994, acarretando movimento
emigratório expressivo de trabalhadores, em direção às
áreas de turismo, o qual aparece como novo vetor de
desenvolvimento da chamada região cacaueira da Ba
hia. Em termos de emprego, os anos áureos do cacau
'(1978 a 1980) acusavam uma relação de 1 trabalhador
para cada 5 hectares. Em 1990, já com a crise de supe
roferta instaurada e no segundo ano de incidência da
vassouradebruxa, a relação era de 1 trabalhador para 8
hectares. Na Zona de Camacan essas cifras subiram
exponencialmente para 1,13 e 1,25, em 1992 e 1995,
respectivamente.

Paralelamente ao desemprego, observouse
nova modalidade de relação de trabalho, chamada
Trabalho por Contrato, cuja duração - de, no máxi
mo, 90 dias - tem por objetivo atender a essa ne
cessidade específica e sazonal. Essas mudanças
não ocorreram uniformemente em toda a região,
mas sua incidência foi mais intensa nas de transição
do cacau para a pecuária. No agrossistema cacau
ainda predomina muita incerteza quanto ao rumo a
ser tomado, ao passo que na agricultura diversifica
da a crise cacaueira e a moléstia aqui aludida não
eram considerados fatores relevantes para provocar
mudanças.

No tocante ao comércio exterior, é preciso que
se diga, Sr. Presidente, que os Governos brasileiros
raramente conceberam e articularam ações no
sentido da regulação dos preços e mercados. O café
foi uma das exceções, onde se orquestraram esforços
junto a outros produtores para implantar um programa
de retenção, que tem surtido efeitos razoáveis.

No caso do cacau, como a CEPLAC não atuava
neste âmbito, alguns esforços foram tentados, porém,
os países africanos, altamente dependentes das recei
tas cambiais do cacau e integrantes e beneficiários do
regime de preferências da Convenção de Lomé, e os
asiáticos, respaldados em sua eficiência à custa de

mãodeobra barata e nas desvalorizações cambiais
dos anos 90, recusaramse a aderir a iniciativas de re
tenção ou controle de áreas plantadas, o que inviabili
zou uma ação concertada para recuperar as cotações.

Por seu turno, Sr. Presidente, diferentemente dos co
legas cafeicu~ores, que reinvestiram e deram lastro ao
processo de substituição de importações, desencade
ado sobretudo a partir dos anos 30, os cacauicu~ores

se tornaram consumidores de produtos importados e
de imóveis urbanos, empregando suas poupanças
com propósitos especulativos e estéreis. Essa não-re
inversão, pelo prisma do produtor de cacau na Bahia,
e a atuação estatal não dirigida para a estabilização
dos mercados e dos preços, contribuíram para au
mentar o grau de fragilidade da cacauicu~ura brasilei
ra e baiana, diante das crises, concorrendo ainda para
impedir a eclosão de surtos ou ondas de crescimento
e dinamismo econômico, à semelhança do que ocor
reu com o café nos planos regional e intersetorial.

Diante de todo esse quadro adverso, procurei
desenvolver gestões para atenuar os impactos da
crise. Tenho consciência de que políticas comerciais
e de conquista de mercados e ampliação do consumo
são indispensáveis dentro de um desenho estratégico
para reabilitar a lavoura em bases sustentadas.

Atendendo a esses clamores, o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso finalmente
lançou um programa de recuperação da cacauicultu
ra, envolvendo recursos da ordem de 340 milhões de
reais, escalonados para o período 1995/1999, sendo
que em 1995 seriam desembolsados cerca de 100
milhões de reais, oriundos do Orçamento da União,
BNDES e FNE - Fundo Constitucional do Nordeste.

Além da insuficiência do montante e de
problemas na liberação dos aportes, a resolução do
Banco Central que rege o assunto estabelece que a
"escolha das garantias é de livre convenção entre
financiado e financiador", o que, convenhamos,
confere uma demasiada margem de autonomia aos
gerentes locais das agências bancárias. E, de mais a
mais, os juros estão acima dos padrões
internacionais, pois todos incluem a TJLP (Taxa de
Juros de Longo Prazo), acrescida de 4% ou 6% ao
ano, a depender do porte do produtor.

Em suma, um produto imerso numa crise das
proporções da que acomete o cacau tem de ter aces
so a recursos com encargos iguais aos padrões in
ternacionais, na casa dos 3% ao ano, ou, no máximo,
com os juros que incidem nos empréstimos do
PRONAF, ao menos para os pequenos, médios e mi
nicacauicultores. As garantias, por sua vez, têm de
ser simplificadas, a exemplo das vigentes no
PRONAF. Novos aportes ao programa de recupera
ção têm de ser dimensionados pela CEPLAC, em
vista do avanço da vassouradebruxa.
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Graças a Deus, Sr. Presidente, o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem des
de já agradecemos, entendeu os nossos clamores e já
decidiu emprestar apoio mais robusto aos produtores
de cacau. No dia 24 próximo, Fernando Henrique Car
doso vis~ará a Bahia e anunciará novas medidas com
vistas ao soerguimento da economia cacaueira. Te
mos certeza de que a sensibilidade do Presidente da
República, fruto de seu elevado espír~o público, signi
ficará o início da reabilitação da cacauicultura, tão de
sejada pelos baianos.

Muito obrigado.

O SR. JORGE KHOURY (Bloco/PFL - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os países que descobriram a tempo
que sem educação é impossível vencer conquistaram
os espaços e colocam-se hoje como timoneiros do
novo milênio.

Sempre afirmei que o Governo Fernando
Henrique avançou muito na educação, no entanto
não se preocupou com o desequilíbrio que o ensino
superior federal causou de malefício aos diferentes
Estados.

A distribuição das Universidades Federais asse
veram mais ainda as desigualdades regionais. Se
não, vejamos:

Região Número de Número de
~ I

* I\Inl1", 7 h -1

**Nordeste 9 10 +
1

*** r..,ntrn_n",,,,t '" LI. LI. ()

****Sudeste 4 13 +
Q

*****Sul 3 6 +
~

*Falta uma em Tocantins! "Pernambuco tem
duas / ***Mantive Mato Grosso do Sul no
Centro-Oeste / **** Minas Gerais tem seis/ ***** Rio
Grande do Sul tem quatro

O quadro acima explicita de forma clara a referi
da desigualdade que o Sr. Ministro da Educação pre
tende acentuar ao encaminhar a esta Casa a propos
ta de criação de quatro novas universidades: duas em
Minas Gerais, Estado que já possui seis; uma em Per
nambuco, único Estado do Nordeste que já possui
duas; e uma na Paraíba.

No momento em que o Líder do PT, Deputado
Walter Pinheiro, e o Vice-Líder do PFL, Deputado
José Carlos Aleluia, ambos da Bahia, derrubaram a
urgência constitucional solicitada pelo Executivo para
aprovar tais projetos, fizeram-no em nome da coerên
cia, do bom senso e do equilíbrio federativo nacional.

Não somos contra a criação de novas universida
des, mas sim contra a forma descomprometida com
que o Governo Federai distribui suas ações no País,
neste caso ampliando a diferença entre os que têm
mais e os que têm menos.

Diante disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, congratulo os companheiros José Carlos
Aleluia e Walter Pinheiro pelo gesto em defesa da
Federação, certo de que suas atitudes facilitarão uma
melhor reflexão acerca do tema.

Ficou patente para o Executivo, sobretudo para
o Ministério da Educação, que concordamos que é
hora de ampliar as universidades federais no País,
mas que isso se faça de forma a promover o equilíbrio
nacional.

Que se instalem essas que o Sr. Ministro propôs e
mais aquelas que se façam necessárias. Já se deve há
muito uma universidade para o Vale do São Francisco.
Que seja regional e nasça com dois campus, um em Ju
azeiro, na Bahia, outro em Petrolina, Pernambuco.

Pelo que as duas cidades representam para a
região, pelo fato de Juazeiro ter tido a primeira unida
de de ensino superior do Vale do São Francisco, a Fa
culdade de Agronomia do Médio São Francisco, há
mais de 40 anos, e consciente desta necessidade, a
bancada baiana, na sua totalidade, subscreveu docu
mento que anexo ao meu pronunciamento, solicitan
do ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Ministro da
Educação a referida Universidade do Vale do Rio São
Francisco, além de falarmos em audiência com o Sr.
Ministro, o qual enfatizou a impossibilidade do atendi
mento em face da atual política do seu Ministério.

Observamos, no entanto, que através do envio
dos projetos para implantação das universidades já
referidas, houve mudança na política do Ministério,
sem ter sido considerado o pleito do Estado da Ba
hia, formulado por 39 Deputados.

A carência de infra-estrutura e novos investi
mentos em determinadas regiões é tão e não menos
maléfica do que a falta de investimentos em educação
para o seu desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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Senhor Presidente.

Dese.10. Çm meu nome pessoai ç da mmha bancada no Congresso

\aclonal. :7IanifeSI:lr ;mal ;'::)010 JO P:-oJeto I.jue ~;-amlla no \1ifllsterio da

::ducação. (om \.·Ism..s J mSlalaçjo da L'niversldade R.ural do SJo FranCISCo no

;::lóJo juazerro (8::11 Perroiina (Pel

O desenvolvimento da região ~ a êXIsrênclél de várIOS cursos

superiores sob gestões diversas tJ.vorece .1 cnaçào da referida L"niversidade

..:om a aglutmaçào dos mesmos cursos sob a gestào Federai.

Diante -:0 ~xposro" ::oliciro em nome da bancada baiana (que

,epresemo l. o apOIo de V E.x- J l:io importanle Projeto regIOnal do semi -arido

lordestmo.

AtenclOsameme.//1# /H
(JORGE no· y
IJt:pUT.' OFED~

.\0 Exceiennssimo Senhor
íJr. FERNANDO HE\fRIQUE c.-\RDOSO
DD. Presidente da Re-publica Federativa do 8r.151l
:--J'esra
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t1F. -.t/l.OOO CAR. ~2':"

. . \ f
~Çnnor .' i1nlsrro.

Rrasllia . .25 de .\ hril de 2.000

.~enovo L'Jm ~:.HIsrJçjo \ 1)[05 Jc rdicl[Jcões pelO (xce:eme rrabalho

~ue '. em re:liizanào ~ rrefúe dJ P:lSla ,.ÍJ EJucação.

Volto a ~ua presença para manifestar o meu imegral apolO. c por meu

:nrermedio. II da mmha bancada na CJrnara dos Depu(ados c no Senado F~derai ao

Dro.le(o de Insmlação da l~' mversIdade Rural do São FrancIsco. no Pólo Regional

<Jrmado DelOS \ !umClDIOS Jc j uaze:ro I BJ J ?ctroiina, Pe!. .

(om .) Jesenvolvimemo :-eglonal. J pUjança c.:conôrnlca ~ o

Jgiomer:rdo urbano IJ ':.'\ISlem \ irios ~ursos de n1vel 5uper:or de mamenedoras

liiversas.

.-\ umão Lias mesmos sob a gestào rederal. representara uma economia

de escaia 3 nIvel :ldmimsrratl\o c um ganho de qualidade a nível [écnico.

Vossa Exceiência que revolucIonou o ensino no Pais. por certo (era

:oàas JS ~ondições . ..:om ::J.pOIO Jas bancadas cta Bahia c àe Pernambuco. para

.ider:lr maIs óre !moorranre :;rocesso para 0 Jesenvolvimenro cuirurai do povo

~JI1rranCIscano.

\a -:crtez.J. Jc ":UC l) devado cspmro publico Je V.E:c ,) I~\'ara J

::mprest3r roda sua menc:lo :l ôte Justo pieiro. LlIlteclpo agraàeCImentos .

.~ teneiosameme.

.'..0 E.\ceienUSSlmo Senhor
Jr. P.-\L1..ü RE~ATO SOL;Z.~

:JD. .'vtimsrro da Educaçáo
""esta
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Em .L:l de maio de 2000

De ordem co ~enhor \ 1mistfo,(here da Secre[aría-Gerai c.a Preslàência d2

Rt:publica.. inr-ormG a Vossa E'(cele~cla Que foi encaminhada lO Ministerio da Educação. pare

analise e providêncIas C4lbivels. wpJa do seu Oficio n" 7.1. de =5 de aorij de 2000. dirigido ai

E.'<celenrissimo Senhor Presiácnrc da Repuoiica

A.lenciosameme.

'/ / -I- f\
/!~/\. í'Vl1 f·i J~-;-
. MARIA C~LESTE GU~ARÀES
S~cre[aria de Assumos Parlamemares

da Secretana-Geral da Presidência da Republica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JORGE KHOCRY
Cãinari!- dOtíDt:pulauus
8RASILlA-Of.
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or. i3J2.00l CAB. 827

Senhor Ministro_

Brasl1ia. 13 de Agosto de 2.001

Os Municiplos de Juazeirol8a')/PetTolina <.PE) fonnam o mais importante
Di-Pólo de Desenvolvimento do Sào Francisco. encmvado no semi-árido
nordestino,
A constatação mais proeminente desta atlnnativa foi n aprovação por
unanimidade do Projeto de Lei Complementar n. 155/2000 que "Autoriza o
Poder Executivo a cnar a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento
do Pólo PetrohnalPE e .luazeiro/BA e msmUl o Programa Especial de
Oesenvolvimento do Pólo PetrolinaiPE e luazeirorBA 11 ,

H<i um estorço regional peja criaç:1o da L'mversidadc Federal do São
Francisco na regIão com a absorção dos campus de juazeiro e de Petrolina.
Fui informado que é desejo de Vossa Excelência (ranstormar esse ideal em
realidade.
Diante do exposto, dirijo-me ao Senhor Ministro para obter mais
informações e. como juazeirense, oferecer o apoio da bancada baiana ao
referido projeto.
Certo da costumeira atenção de Vossa Excelência ameclpo
ag.radcclmentos,

Atenciosamente.

('.--/I iLL
JORG:J.6iouR0
D[PIJT~ F[D[~;;

L'<celcmnssimo Senhor
Dr. PAULO RENATO SOLJZA
DD. Ministro da Educaç30
Brasília •. DF
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Ao Excelentissimo Senhor
Doutor FER:'JA~l)O HE:\RIQtE CARDOSO
Dignissimo Presidente da República Federativa do Brasil
Ao Excelentissirno Senhor
Doutor PAULO RE:\TATO DE SOL'ZA
Dienissimo Ministro da Educacão

~ .
~esta

A bancada baiana na Câmara dos Depurados deseja expressar
com este documento integral apoio às ações que busquem consolidar a
instalação da Universidade Rural do São Francisco, com sede nas cidades de
Juazeiro (Ba) / Petrolina (Pe).

Tal unidade de ensino superior terá seu núcleo Lnicial composto
pelos cursos superiores jà existentes e funcionando sob mantenedoras
diversas.

Certo do compromisso de Vossas Excelências com a
EDUCAÇAo e o NORDESTE, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

/' /

~---:..:::........~
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PAULO BRAGA PFL
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O SR. ARY KARA (PTS - SP. Pronuncia o se- questões referentes ao conhecimento da divindade,
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- de seus atributos e de suas relações com o mundo e
dos, as palavras são as responsáveis pela nossa co- com os homens.
municação. Elas expressam nossas emoções e nos Todos nós sabemos, Srs. Deputados. que no de-
ajudam a comunicar nossos anseios e necessidades. correr dos séculos, em toda a história, os seres hurna-
Infelizmente, há algumas pessoas que não dispõem nos preocupam-se fundamentalmente com uma mes-
de habilidade para o uso das palavras porque apre- ma questão: o significado da existência humana. O
sentam distúrbios de comunicação que podem afetar teólogo, pois, tem a tarefa de estudar a fundo a ques-
tanto sua habilidade de falar quanto sua capacidade tão da existência humana, procurando compreender
de entendimento. como a mensagem eterna do Evangelho dá uma res-

Para ajudar essas pessoas é que existe o fonoa- posta à pergunta existencial.
udiólogo. A fonoaudiologia é um setor da realidade Segundo a clássica definição de Santo Ansel-
que estuda o ser humano inserido num ambiente que mo: "A teologia é a fé que procura compreender".
exige a comunicação. Nesse sentido, a fonoaudiolo- Compreender significa aqui ao mesmo tempo com-
gia tanto pode ser aplicada por razões terapêuticas, preensão do passado, por meio do estudo das Escri-
quanto pode ter aplicação educacional ou estética. turas e da tradição doutrinai, e compreensão do pre-

No campo terapêutico, Srs. Deputados, ela pode sente, com suas perguntas. Por mais difícil que seja
ser utilizada na correção de distúrbios da fala, mas essa combinação, o teólogo procura combinar a pai-
também pode atuar na esfera educacional, por meio xão da fé com o olho crítico da razão.
do auxílio na alfabetização e comunicação do defici- Além de se dedicarem à resposta dessa ques-
ente auditivo. tão existencial, Srs. Deputados, essa profissão expe-

Já no campo estético, ela vem ao encontro de rimentou acentuado desenvolvimento com as gran-
uma nova realidade do mundo moderno. Nesses tem- des transformações ocorridas no último século. O for-
pos em que a capacidade de comunicação tornou-se talecimento do papel da formação holística e a busca
requisito essencial para se obter sucesso, dentre ou- do crescimento espiritual do homem como fator de
tras áreas, no âmbito profissional, a atuação dos fono- alta preponderância na busca do equilíbrio da huma-
audiólogos tem-se mostrado de fundamental impor- nidade robusteceram a atuação dos teólogos e seu
tância, uma vez que pode proporcionar uma dicção papel na sociedade.
melhorada às pessoas, adequando-a às suas neces- Suas funções tornam-se hoje cada vez mais im-
sidades funcionais. portantes nos âmbitos social, cultural e educacional.

Eles utilizam exercícios específicos que traba- Atuando na esfera preventiva, esses profissionais em
Iham a fala, a voz, a linguagem, a audição e a degluti- muito contribuem para o fortalecimento familiar, auxi-
ção, bem como tecnologia computadorizada e outros liando no combate à violência e ao uso de drogas.
treinamentos. Tudo com a finalidade maior de ajudar Como professores de Religião e de matérias do nú-
as pessoas a desenvolver sua habilidade de comuni- c1eo comum, ocupam-se da orientação religiosa no
cação. ensino, procurando desenvolver a parte espiritual da

No último 4 de dezembro foi comemorado o Dia personalidade do aluno e a sedimentação do conhe-
do Fonoaudiólogo. Como dissemos aqui, caros cole- cimento secular. Procura despertar a atenção do jo-
gas, esses profissionais exercem um trabalho de fun- vem para os valores morais, religiosos e culturais,
damental importância para a capacitação das pesso- contribuindo para seu desenvolvimento humanístico.
as frente às imposições da vida cotidiana. Por isso Não obstante essa meritória tarefa, ainda atuam
mesmo é que vimos prestar nossa homenagem a to- como importante fator no tratamento terapêutico dos
dos os fonoaudiólogos pelo dia que muito justamente diversos males motivados por essas mazelas, que
lhes foi dedicado. ameaçam e assustam a maioria das sociedades or-

Passo a abordar um segundo assunto, Sr. Presi- ganizadas.
dente. Écom grande satisfação que me dirijo à tribuna Por todas essas razões é que vimos cumpri-
para dedicar algumas palavras aos teólogos, cujo dia mentar todos os teólogos pela passagem do dia que
foi comemorado em 30 de novembro passado. lhes foi dedicado em homenagem.

Os teólogos são os profissionais responsáveis Passo a abordar um terceiro assunto, Sr. Presi-
por estudos relativos à área de investigação teológi- dente. É com grande satisfação que me dirijo à tribuna
ca, bíblica, dogmática, moral, pastoral e pela propa- para lembrar que no próximo dia 15 de dezembro será
gação das doutrinas religiosas. São estudiosos das festejado o Dia da Polícia Militar.
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Infelizmente, a mídia tem veiculado muitas críti
cas à atuação desses profissionais, sempre ressal
tando os deslizes e desprezando a boa atuação do
policial no cumprimento do seu dever. Quando um po
liciai age correta e até heroicamente, não se torna
motivo de notícia. Pensa-se que cumpriu com sua
obrigação e para isso é pago. Mas eu me pergunto,
Srs. Deputados, qual será a base de formação de to
dos esses problemas envolvendo o nome de policiais
militares no País.

Se pensarmos bem, realmente, ser policial não
é algo simples. O policial militar é um homem público,
está diretamente em contato com pessoas de todos
os níveis sociais, nas mais variadas situações. Num
mesmo dia tratará com o homem da honestidade
mais ilibada e ficará frente a frente com um assassino
ou traficante de drogas. Deverá ter condutas distintas
para cada caso.

Em função de seu trabalho profissional, estará
exposto, numa fração de segundos, a situações que
poderão custar-lhe a vida. O policial militar está sob
os olhares de todos, sejam cidadãos de bem, sejam
malfeitores. Uns o verão como um defensor, outros
como inimigo.

Não obstante as dificuldades que o próprio exer
cício da profissão impõe, num País onde a criminal i
dade impera, há ainda outros fatores que influem de
masiadamente na condição de trabalho desses pro
fissionais; fatores esses determinantes na atual situa
ção crítica que envolve a Polícia Militar.

É fato notório, Srs. Deputados, os baixos salári
os destinados à categoria, sem falar na falta de rea
juste salarial que impera há mais de quatro anos. Isso
gera, no caso específico da Polícia Militar, dois gravís
simos problemas que muito afetam sua atuação pro
fissional.

Em primeiro lugar, como os salários oferecidos
são muito baixos, só se interessam pela profissão
aqueles que não possuem muita qualificação. Conse
qüentemente, a seleção é insatisfatória para os ansei
os da sociedade e não se pode exigir que esses ho
mens compreendam conceitos muito elevados de ci
dadania nem que ajam com completa isenção diante
de fatos criminosos que abalam e revoltam até os
mais esclarecidos.

Em segundo lugar, a grande maioria dos policia
is vê-se obrigada a buscar uma segunda atividade
para complementar a renda familiar e acaba fazendo
os famosos bicos. Como esse trabalho opcional é
exercido nas horas de folga, o policial é levado ao es
tresse físico e mental em pouco tempo. Além do mais,
fatalmente irá passar por uma difícil situação familiar,

já que não terá tempo disponível para se dedicar à fa
mília.

Diante dessa situação, não é de se estranhar
que ocorram circunstâncias em que o policial se veja
no limite do legal, na estreita linha divisória que o se
para do mundo do crime. Ele pode mesmo se corrom
per porque talvez não tenha motivação suficiente
para permanecer irrepreensível ou por lhe faltar for
mação humana e profissional suficiente para reco
nhecer a ilegalidade do seu ato.

Como se vê, Sr. Presidente, a Polícia Militar é
constantemente atacada por fatos dos quais ela é, na
verdade, aprimeira vítima. Ela sofre implacavelmente
todos os efeitos da má qualidade na gestão pública.
Sim, Srs. Deputados, porque o primeiro responsável
pela péssima distribuição de rendas no País, pela in
suportável concentração humana nos grandes cen
tros e pelas claras conseqüências dessas omissões é
ninguém mais que o próprio Estado. E é daí que nas
cem as favelas, as crianças de rua, os inúmeros víci
os e os crimes.

Da mesma forma, é o próprio Estado que coloca
o policial militar no meio de uma favela para perseguir
traficantes armados até os dentes, levando apenas
um revólver na mão. Nessas circunstâncias, o que
deve fazer o policial: cumprir seu dever ou salvar sua
vida?

Não obstante as situações adversas em que se
vêem obrigados a trabalhar, os policiais militares per
sistem no cumprimento de seu dever, procurando pro
mover medidas que, dentro de suas competências,
possam amenizar uma situação tão crítica.

Por todas as razões aqui expostas, Srs. Deputa
dos, é que me sirvo dessa data comemorativa para a
Polícia Militar e todos os profissionais da categoria
para externar nossa simpatia à sua situação e prestar
nossa homenagem a todos eles, cumprimentando-os
pelo trabalho exercido a duras penas em terreno tão
árido.

Abordo agora o quarto e último assunto, Sr. Pre
sidente. Dirijo-me à tribuna para falar de matéria que
diz respeito à dignidade da pessoa humana: o direito
à moradia.

O direito à moradia é um dos direitos fundamen
tais garantidos pela Constituição. Já estava previsto
em seu art. 7°, inciso IV, e foi reforçado pela Emenda
Constitucional nO 26, que altera o art. 6° da Lei Maior,
robustecendo o conceito de moradia como um direito
essencial e proporcionando, no mínimo, a facilitação
da exigência de sua concretização.

No entanto, Srs. Deputados, não obstante o que
elenca nossa Constituição, o direito à moradia não
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está garantido de fato a todos os brasileiros. Sabemos água, luz, guias e sarjetas. O objetivo é atingir o valor
que a história da habitação está diretamente ligada médio de R$ 15.000,00 por unidade.
ao desenvolvimento social, econômico e político da O Programa já foi implantado em alguns Municí-
humanidade, bem como temos conhecimento de que pios e os resultados têm sido excelentes. As moradias
na sociedade industrial do século XX a quantidade e a são de qualidade e as prestações, baratas. Segundo
qualidade da moradia nos países em desenvolvimen- informações da Caixa Econômica Federal, desde seu
to continuam insuficientes e não cobrem a demanda lançamento, o Programa já aplicou R$ 925 milhões
de alguns segmentos da população. Com isso, gran- em 404 empreendimentos entregues e em obras em
de parte da sociedade ainda carece desse pressu- todo o Brasil, beneficiando 47 mil famílias com casas
posto básico para a dignidade da pessoa humana. e apartamentos.

É preciso trabalhar para diminuir o déficit habita- Além de realizar o sonho da casa própria de mi-
cional brasileiro. E isso, Sr. Presidente, quer dizer tra- Ihões de brasileiros, Srs. Deputados, o PAR vai gerar
balhar para que os moradores de assentamentos au- cerca de 500 mil empregos. Só na região do Vale do
toproduzidos obtenham segurança no direito de mo- Paraíba o PAR estará proporcionando cerca de 4 mil
rar, tenham qualidade de vida e de habitabilidade nes- novas moradias, além de gerar, em média, 2 mil no-
ses locais. É preciso que os Governos se esforcem vos empregos. Os primeiros Municípios beneficiados
para integrar essas ocupações à cidade e que procu- foram Pindamonhangaba, Taubaté, Jacareí, São
rem novas saídas para ampliar o leque de ofertas de José dos Campos e Guaratinguetá. No dia 1° de no-
moradia para a população de baixa renda. É preciso vembro foi assinado o primeiro convênio PAR do Vale
perceber que a política habitacional ocupa lugar cen- com a cidade de São José dos Campos, com o objeti-
trai na política urbana. vo de expandir a abrangência do Programa e atender

E é em meio a esse triste contexto, ilustres cole- à maior parcela da população com renda familiar até
gas, que vemos surgir algumas nobres iniciativas no seis salários mínimos.
intuito de se abrandar essa deficiência. É o caso do Nem é preciso elencar aqui, nobres colegas, o
Programa de Arrendamento Residencial- PAR, lan- sem-número de motivos que fazem de programas
çado pelo Governo Federal em 1999, para atender como esse uma importante atitude rumo à solução da
exclusivamente à necessidade de moradia da popula- crise habitacional que abate nosso País. Por isso
ção de baixa renda dos grandes centros urbanos. O mesmo, louvamos tal iniciativa e almejamos que os
Programa consiste em se garantir moradia mediante recursos sejam estendidos a outros Municípios, aten-
contrato de arrendamento residencial com opção de dendo, assim, a um número cada vez maior de famíli-
compra ao fim do período. as carentes.

O arrendamento é uma espécie de aluguel no Muito obrigado.
qual a família paga uma taxa mensal, que é menor do O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-
que um aluguel normal, e depois de quinze anos tor- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
na-se proprietária do imóvel. O maior atrativo desse Srs. Deputados, o movimento sindical goiano mani-
sistema é sua flexibilidade, uma vez que as regras festa sua completa reprovação à flexibilização de di-
não são tão rígidas como nos contratos comuns, per- reitos, proposta pelo Governo com o Projeto de Lei n°
mitindo ao mutuário desistir do negócio. Essa flexibili- 5.483/01. O acolhimento desse projeto, que estabele-
dade é interessante em casos nos quais o mutuário ce textualmente que "o negociado prevalece sobre o
sofre uma diminuição do rendimento ou, ao contrário, legislado", segundo as lideranças sindicais do meu
passa a contar com um salário maior. Por outro lado, Estado, configura duro golpe contra os trabalhadores
sendo o leasing encarado como um aluguel, neste e demonstra o grau de submissão do Governo ao ca-
sistema a fa"a de pagamento é mais facilmente puni- pital especulativo. Conforme o Presidente da Central
da, uma vez que o mutuário só vira proprietário do Única dos Trabalhadores em Goiás, Aí/ton Gilberto
imóvel no final do plano de pagamento. Costa, a luta vai continuar de forma unificada, visando

As unidades residenciais destinadas a arrenda- sobretudo à guerra contra a agressão aos direitos dos
mento serão adquiridas com recursos de um fundo fi- trabalhadores, garantindo a mobilização para que
nanceiro constituído exclusivamente para atendimen- esse projeto não seja aprovado no Senado.
to ao Programa. O valor máximo por unidade é de R$ Caso o Senado dê o seu assentimento ao dito
20.000,00, considerados todos os custos incidentes, projeto, os sindicalistas goianos pleitearão a sua der-
inclusive terreno e infra-estrutura interna, a qual deve rubada no Supremo Tribunal Federal, alegando que
ser dotada, no mínimo, de pavimentação, esgoto, ele está maculado pelo vício da inconstitucionalidade.
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Trata-se de uma aspiração de cidadãos e cidadãs que
almejam um nação soberana, com empregos, salári
os, pão sobre a mesa, a terra repartida, felicidade e
vida digna para crianças, homens e mulheres. Ade
mais, colhe-se a impressão de que a maioria da popu
lação desconhece as mudanças da CLT proposta
pelo Governo, e quem se declarou informado é contra
o projeto de lei. Pesquisa da Datafolha, aliás, apurou
que mais da metade dos pesquisadores entende que
essas mudanças trariam prejuízos para os trabalha
dores.

Votei contra essa chamada "flexibilização" - en
tre aspas - da Consolidação dos Leis do Trabalho. Vo
tei consciente de que, além de inconstitucional, ela
exacerba a competitividade e a ganância capitalista,
concorrendo assim para a supressão dos direitos da
população. Considero ser esta uma razão a mais pela
qual devemos lutar incessantemente por políticas de
geração de empregos e pela retomada do crescimen
to econômico com a valorização da função social do
trabalho. A OAB, a CUT e a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil são contrárias às medidas propostas
pelo Governo que eliminam conquistas asseguradas
ao longo dos anos pelos trabalhadores brasileiros.

Estou seguro da rejeição desse projeto pelos
ilustres membros do Senado. A inserção do Brasil na
economia globalizada só poder ser feita à custa da
subordinação aos países ricos capitaneados pelas
potências hegemônicas do mundo. O Brasil não pode
aceitar políticas que visem à redução do papel do
Estado e à desregulamentação dos direitos trabalhis
tas - políticas que têm como pressuposto o processo
de privatização, que já entregou mais de 80% do nos
so patrimônio ao capital financeiro e agora ataca com
voracidade os direitos dos trabalhadores.

Estendo daqui a minha solidariedade aos traba
lhadores do meu Estado, aos trabalhadores brasilei
ros, e acredito que Goiás lutará sem fadiga contra
essa agressão aos sindicatos laborais de nosso País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Lamento ter de comunicar que, em Caldas Novas, um
próspera estação balneária do Estado de Goiás, fale
ceu o ex-Prefeito Municipal Oscar Santos, natural da
mesma cidade e um antigo militante do Partido Social
Democrático, correligionário leal e amigo fiel de Pedro
Ludovico, fundador de Goiânia. Era ele um cidadão de
bons pred icados cívicos, ardoroso defensor dos inte
resses de sua comunidade, infatigável batalhador do
aproveitamento integral das águas medicinais do Rio
Quente e um administrador de religiosa devoção ao
bem comum.

O falecimento do ex-Prefeito Oscar Santos re
percutiu em toda a região sulina de Goiás, pois ele ali
exerceu uma forte influência política, cultural e social.
Sempre foi um fervoroso advogado das riquezas na
turais do Município que administrou, sobretudo no
que se refere a suas águas termais. Graças ao impul
so que deu aos movimentos tendentes ao aproveita
mento das corredeiras do Rio Quente, foi possível
despertar o interesse de empresas nacionais no sen
tido de usá-Ias em favor da comunidade.

A cidade de Caldas Novas é hoje uma das mais
progressistas de Goiás e detentora de excelentes ho
téis turísticos. É conhecida em todo o País como um
atrativo pólo do turismo nacional e internacional, se
manalmente recebendo centenas de pessoas vindas
dos mais diferentes pontos de nosso território. E é de
justiça dizer-se que Oscar Santos, falecido aos 96
anos de idade, chefe de numerosa família, político de
vocação e goiano amoroso de sua terra, foi um dos
principais construtores da base econômica e social
que sustenta e valoriza a sua importância no conjunto
como um dos centros turísticos mais importantes do
Brasil.

Ao falar nesta tarde sobre Oscar Santos, cujo
passamento foi muito lamentado em Goiás, quero tam
bém dar o meu testemunho de que ele, sem dúvida,
marcou a sua vida de homem público como um pres
tante servidor de bem comum. Amante de seu berço
natal, de extraordinária intuição política e bom admi
nistrador, ele deixa uma tradição de luta, de trabalho e
de exemplar cidadania para a gente de Caldas Novas,
que se habituou a admirá-lo e a respeitá-lo como um
verdadeiro patriarca da sua comunidade.

Manifesto, pois, o meu pesar à família enlutada
e à comunidade de Caldas Novas.

Passo a abordar mais outro assunto, Sr. Presi
dente. Antes das festas natalinas deste ano de 2001 ,
por decisão da UNESCO, a Cidade de Goiás vai rece
ber, em caráter definitivo, o título de Patrimônio Mun
dial da Humanidade. A proclamação dessa honraria
será feita em Helsinque, Finlândia, durante a 25a ses
são do Comitê do Patrimônio Mundial, que se realiza
rá no Palácio Finlândia, assim formalizando o que foi
decidido em março de 1999, quando se aprovou, por
unanimidade, a indicação desse sítio histórico, em
Paris.

Em variadas ocasiões, durante a tramitação do
respectivo processo pelos canais competentes da
Organização das Nações Unidas, ocupei a tribuna da
Câmara Federal para falar sobre a importância do tí
tulo de Patrimônio Mundial para a Cidade de Goiás. A
antiga Vila Boa, que foi capital do meu Estado até a
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transferência da sede de governo para Goiânia, terá o
seu reconhecimento internacional como um dos sítios
históricos, exemplo de técnicas do período colonial e
de originalidade da arquitetura portuguesa. Ela foi o
primeiro núcleo urbano oficializado, a primeira vila a
se organizar a oeste da linha demarcatória do Tratado
de Tordesilhas, que definia os limites das possessões
lusitanas, o que significa o inicio da colonização de
Portugal em áreas antes pertencentes à Espanha.

O povo goiano está voltado para o momento his
tórico de Helsinque, atento à pauta de 25a sessão do
Comitê do Patrimônio Mundial, quando se dará à Ci
dade de Goiás o cobiçado título, que já foi conferido
no Brasil às cidades de Salvador, Olinda, Diamantina,
São Luiz do Maranhão, Ouro Preto e Brasília.

Registro o fato com muito orgulho por ser goiano
amoroso do meu berço natal e também por ter sido
um ferrenho defensor da idéia, que apoiei, em instan
tes diversos, em pronunciamentos feitos da tribuna
desta Câmara dos Deputados. Felicito os meus con
terrâneos' saúdo o meu Estado de Goiás, ergo a mi
nha voz de júbilo e de elevado apreço à valorosa e
hospitaleira população da Cidade de Goiás de onde
os bandeirantes paulistas começaram a construir
uma civilização no Centro-Oeste do Brasil e uma his
tória que se perpetua através de gerações.

Passo a abordar ainda outro assunto, Sr. Presi
dente. É sempre com muita satisfação que tenho re
gistrado aqui o itinerário profissional do médico Luiz
Rassi, professor emérito da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Goiás, cirurgião e clínico
geral, uma das figuras mais ilustres da comunidade
acadêmica do meu Estado e do País. Membro do Co
légio Internacional de Cirurgiões, autor de vários es
tudos cient íficos publicados em revistas do Brasil e do
exterior, ele tem recebido com freqüência homena
gens que, de certo modo, ainda mais enriquecem o
seu currículo e o tornam alvo de constantes e mereci
das referências elogiosas.

Ainda agora, em São Paulo, o cirurgião Luiz
Rassi, que é um dos fundadores da Associação Médi
ca Brasileira, é homenageado pela entidade e ao en
~ejo da comemoração dos seus 50 anos de existên
cia. A Associação Médica de Goiás, no momento pre
sidida pelo Dr. Naby Salum, associou-se de bom gra
do ao evento e estará na capital bandeirante repre
sentada por um grupo de catedráticos da Faculdade
de Medicina da UFG e colegas da festejado professor
emérito.

Devo dizer que o cirurgião Luiz Rassi é o funda
dor e o primeiro presidente da Academia Goiana de
Medicina, tem uma enorme folha de serviços presta-

dos não apenas à classe que integra e foi quem orga
nizou os serviços das organizações hospitalares de
Brasília na fase da implantação do novo Distrito Fede
ral, atendendo a convite expresso por Juscelino Ku
bitschek. No meu Estado, além de ter sido, por algum
tempo, o dirigente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Goiás, administrou também
dois hospitais, um dos quais - São Salvador - ainda
está em pleno funcionamento e é, no gênero, um dos
melhores estabelecimentos do Brasil Central.

Folgo em fazer esta comunicação, sobretudo
porque o cirurgião Luiz Rassi é um homem que honra
e enobrece o meu Estado de Goiás, sobretudo a soci
edade de Goiânia em cuja galeria de notáveis é apon
tado como um dos melhores de seus cidadãos. Por
isso mesmo é que, nesta oportunidade, felicito a
Associação Médica Brasileira pela justa homenagem
que presta ao meu compatrício goiano e no sentido
de que conste de nossos Anais parlamentares mais
esse tributo de elevado apreço que os seus colegas
lhe estão rendendo agora. Devo dizer que, recente
mente, foi ele condecorado pela Patriarca de Antió
quia, da Igreja Ortodoxa Cristã, pelos bons serviços
prestados à colônia libanesa no Brasil e aos descen
dentes de povos árabes residentes em Goiás.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FLÁVIO ARNS (PT - PRo Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, em 11 de dezembro de 1954, nascia na cidade
do Rio de Janeiro, então Estado da Guanabara, a pri
meira APAE do Brasil. Criada para prestar atendimen
to ao portador de deficiência mental, a APAE carioca
deu seus primeiros passos voltada para a prestação
de serviços aos seus educandos.

Com o passar do tempo, a APAE foi encontran
do seu verdadeiro caminho e expandindo suas asso
ciações por todo o território nacional. Hoje, somos 2
mil APAEs em todo o País, e o movimento Apaeano é
considerado o maior do mundo na luta em defesa dos
direitos do portador de deficiência mental.

O trabalho das Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais está voltado para a busca da quali
dade de vida do portador de deficiência, desde a sua
concepção até a velhice. Nossas entidades são mante
nedoras de escolas especializadas, que oferecem
atendimento de qualidade ao portador de deficiência
mental do nascimento à idade adulta, em programas
que vão da educação precoce à formação profissional.

Tendo como patrimônio maior a credibilidade de
seu nome, as APAEs têm sido incansáveis na luta pe
los direitos do portador de deficiência, na prestação
de serviços a essa minoria discriminada pelos órgãos
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governamentais e no apoiamento às suas famílias, Foram muitos os esforços até atingir nossa
objetivando assegurar a realização dos direitos pre- meta. Afinal, era necessário unir partidos de grande
vistos constitucionalmente a essa parcela de nossa tradição, estrutura e força política em nosso Estado a
população. lideranças carismáticas respeitadas e há muitos anos

Na evolução de sua caminhada, as APAEs con- militantes na vida pública. A engenharia política re-
temporâneas agregam não apenas pais e amigos dos quereu juntar numa mesma força política adversários
excepcionais, mas, particularmente, o portador de históricos e políticos iniciantes, numa saudável mistu-
deficiência, que hoje tem assento na diretoria das en- ra que compreendeu experiência adquirida e o funda-
tidades, representados pelos autodefensores. O obje- mental estímulo revitalizador. Meu partido, o PPB,
tivo que está sendo buscado é o de envolver a partici- juntou-se ao PMDB e ao PFL para, num esforço con-
pação dos portadores de deficiência em todas as de- junto, enfrentar nas eleições municipais uma nova
cisões que lhes digam respeito. corrente política que se formaria no Acre a partir das

últimas eleições para o Governo do Estado, unindo
Felizmente os tempos mudaram. O portador de cerca de doze partidos.

deficiência não fica mais escondido dentro de sua
casa. Hoje ele conhece seus direitos, sai às ruas e É reconfortante saber que hoje esta aliança,
luta por eles. além de vitoriosa nas urnas das últimas eleições, de

monstra na prática que no Acre se sabe fazer uma ad-
Infelizmente, os avanços conquistados não fo- ministração compartilhada e séria, revelando compe-

ram suficientes para resolver os problemas dos direi- tência nas ações e um extremo senso de responsabi-
tos fundamentais ainda negados. A legislação brasile- lidade na divisão do espaço político. E mais: a aliança
ira é pródiga em capítulos dedicados ao portador de demonstrou que, além de ter dado certo, pode ainda
deficiência, começando pela Constituição Federal, acolher novas siglas comprometidas com as causas
passando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa- sociais, como ocorreu no final desta semana com a
ção, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nO entrada no MOA do Bloco Parlamentar PSUPL. É al-
7.853/89, conhecida como a Lei da COROE (Coorde- tamente gratificante saber que nossa aliança reve-
nadoria Nacional para integração da Pessoa Portado- lou-se adulta o suficiente para aparar arestas e pro-
ra de Deficiência). Na elaboração de todas as leis as mover um trabalho conjunto profícuo que uniu gover-
APAEs tiveram atuação firme e decisiva e permane- no responsável e convívio político pacífico.
cem vigilantes e incansáveis para garantir seu cum- É exatamente com base nesta experiência vito-
primento.

riosa que quero expressar meu desejo de ver consoli-
Desde os tempos da primeira APAE no Estado dado para as próximas eleições um MOA mais forte e

da Guanabara até os dias de hoje houve um grande cada vez mais ousado. Provamos para a opinião pú-
avanço, disto não temos a menor dúvida, mas ainda blica que nossa aliança não teve a marca do oportu-
há muito para ser feito, e as Associações de Pais e nismo, que veio para ficar e até mesmo aprofundar os
Amigos dos Excepcionais continuarão nesta trajetória laços que unem nossos partidos, sem perder, no en-
de lutas e trabalho até que o portador de deficiência tanto, nossa identidade. Talvez estejamos presenci-
seja respeitado, tenha todos os seus direitos assegu- ando um exemplo clássico de maturidade política e
rados e seja um cidadão feliz. . união de forças que resultará em mais uma vitória po-

O SR. JOÃO TOTA (PPB-AC. Pronuncia o se- Iítica e uma administração coerente e de resultados
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- práticos. Se nossas administrações municipais já re-
dos, ao ocupar hoje a tribuna da Câmara Federal que- gistram um alto nível de aceitação pela população é
ro falar de um movimento político, à primeira vista difí- sinal mais que claro de que nossa experiência pode e
cil, para muitos até impossível de se realizar em nos- deve ampliar seus horizontes e galgar degraus mais
so Estado, mas que, depois de muita concessão, es- elevados. É a própria voz das ruas que nos estimula, e
pirito público e determinação, revelou-se um movi- não poderemos nos furtar de mais este desafio. Seria
mento não apenas vitorioso nas eleições municipais a própria consolidação de um sucesso, só que desta
de nossa capital, Rio Branco, mas também conseguiu vez em nível estadual.
vencer na maioria dos Municípios acreanos, nos mai- É hora, portanto, de começarmos a traçar metas
ores e mais importantes centros urbanos. Por isso, a para o próximo embate que se aproxima. Enquanto
maioria da população acreana demonstrou nas urnas nossos adversários vêem sua aliança se desfazerem
que queria experimentar esta nova aliança e nela de- em meio a intrigas e disputas desenfreadas de poder,
positou sua confiança e voto. nossa frente política se cristaliza em espaços dividi-
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dos e responsabilidades compartilhadas. Somos magogia barata e absolutamente vazia de conteúdo
adultos conseqüentes e visceralmente comprometi- que promete o impossível e oferece a indiferença e a
dos com as causas sociais. Felizmente, temos qua- manobra ardilosa dos números para demonstrar o
dros que misturam tradição de equilíbrio com a inova- que não existe. Nosso compromisso com a realidade,
ção responsável. Os que torciam peJa desintegração no entanto, não exclui desafios que tragam cidadania
de nossa aliança logo nos primeiros meses de admi- e o bem-estar almejado por todos os governos, mas
nistração conjunta nos Municípios, hoje já conside- não compreende a utilização da propaganda engano-
ram até mesmo provável a perda do Governo do Esta- sa ou a tentativa de controlar os meios de comunica-
do em razão dos desmandos administrativos e do ção para induzir a população a uma realidade inexis-
enorme embaraço que causa uma administração mu- tente. O nosso jogo é com a verdade, e isto a popula-
nicipal que respeita limites e estimula idéias inovado- ção acreana já percebeu, graças a Deus!
raso Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, embora O SR. JOÃO HERRMANN NETO (810-
se trate de um Estado pequeno e relativamente novo co/PPS-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
em nossa Federação, sem esquecermos que foi ane- sidente, Sras. e Srs. Deputados, a guerra pela aprova-
xado ao Território Nacional em razão de uma revolu- ção do Projeto do Imposto de Renda está cada vez
ção armada, o Acre pode se orgulhar de possuir políti- mais acirrada. Parece um campo de batalha que o
cos que deram demonstração cabal de administração Governo armou nesta Casa.
conjugada, competente e de resultados, prova irrefu- O Governo tem se mantido contrário a qualquer
tável de desprendimento político e espírito público. alteração na Tabela de Deduções do Imposto de Ren-
Não tenho a menor dúvida de que esta aliança se da Pessoa Física, com a desculpa de temer um dese-
manterá e marchará unida para o próximo pleito com quilíbrio nas contas internas, a falta de recursos que
a firme convicção da vitória e a certeza de uma nova já tinham uma destinação prevista na Proposta do
administração de sucesso. Repetiremos a fórmula Orçamento da União e de que haja um descumpri-
que reúne partilha com responsabilidade e compe- mento das determinações da Lei de Responsabilida-
tência, sem esquecermos as exigências básicas de de Fiscal. O Governo ameaça vetar a correção da ta-
probidade e de atenção redobrada com a coisa públi- bela, mesmo depois do acordo entre partidos para
ca. uma correção de 20% em substituição aos 35,29%,

Quero, enfim, conclamar todos os meus colegas conforme a proposta original, caso seja aprovada
de aliança - os de primeira hora e os da nova geração sem a definição de compensações. Convenhamos:
- a que continuemos com a mesma política que nos nesse acordo o contribuinte perde 15%.
motivou conquistar as prefeituras e fazer uma admi- Outra alternativa recai sobre cortes no Orça-
nistração de respeito e de extrema receptividade jun- mento. Se a perda na arrecadação do Imposto de
to à opinião pública. A hora se aproxima e os prepara- Renda com a correção da tabela em 20%, estimada
tivos já se fazem necessários para que se repita uma em R$ 3,5 bilhões, não for compensada no próprio im-
marcha que inclua dedicação, despojamento, sereni- posto, ou na hipótese de o projeto não ser vetado pelo
dade e espírito de luta, tudo isso aliado a uma indis- Presidente da República, será provável a elevação de
pensável capacidade de dividir programas e projetos, outros tributos, o que encarecerá ainda mais a produ-
apreensões e desafios que fazem de nossa aliança ção e concentrará rendas, ou mesmo a eliminação de
uma verdadeira frente que não se furta à luta seja no uma grande parcela do gasto público que poderia ser
nível político seja no nível administrativo. É hora de destinàda a programas sociais.
começarmos a juntar nossa artilharia política e partir Simplesmente o Executivo dita as regras. Diz
para o campo de luta dispostos a mostrar o melhor de que vai ter perdas de R$ 3 bilhões, de R$ 5 bilhões -
nós mesmos no corpo-a-corpo em busca de nossos os números nunca são os mesmos. Mas eu pergunto:
eleitores. quem tem acesso aos números e às estatísticas ofici-

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, finalmen- ais dos órgãos públicos?!
te, quero dizer a todos os meus concidadãos acrea- Em tese, há seis anos o Governo vem ganhando
nos que o MOA pode oferecer muito ao Estado e a to- com o congelamento da tabela do Imposto de Renda.
dos seus cidadãos. Nosso compromisso corresponde E ano após ano a novela é a mesma. O Orçamento
à realidade e às possibilidades de nossas ações, o precisa ser cortado, os gastos públicos precisam ser
qúe nos diferencia fundamentalmente de nossos ad- reduzidos, os funcionários públicos sem perspectivas
versários. Não seríamos jamais tentados a uma de- de reajuste salarial, a CPMF mantida, outros tributos
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acrescidos à vasta lista de obrigações do brasileiro e
nada muda neste País! Pior, a sonegação continua
imperando. E esta é a grande injustiça! Só quem de
clara integralmente seus rendimentos é o assalariado.
Quem sempre paga a conta é a classe média, assala
riada, urbana, que está no mercado formal, que rece
be o líquido do salário, já descontados o Imposto de
Renda e outras contribuições.

Dessa forma é muito fácil arrecadar imposto, Sr.
Presidente! Para que fiscalização? Será que não se
poderia ao menos tentar acabar com a sonegação?

Esta mesma classe média, Sr. Presidente, além
de pagar todas as contas da ineficiência tributária deste
País, paga também por quase todos os serviços essen
ciais que consome - saúde, educação, segurança etc.
Paga duas vezes: ao público e ao privado.

Assim, a carga tributária deverá bater este ano
mais um recorde, ultrapassando a faixa de 34% do
PIB. Esses engenhosos recursos utilizados pelo Go
verno para aumentar a carga tributária submetem a
sociedade a intoleráveis privações e facilitam o desen
volvimento de um ciclo vicioso que resulta em sonega
ção. É a famosa justiça feita com as próprias mãos!

Segundo recente editorial publicado pelo jornal
O Globo, "se o setor público continuar contando com
essa carga tributária crescente para fazer novos gas
tos, o Fisco acabará matando a sua galinha de ovos
de ouro: o contribuinte".

E a sociedade se pergunta: onde estão os nos
sos representantes? Este Congresso, já que não
pode votar a proposta original, precisa ser firme e irre
dutível para votar a sua proposta. Pelo menos tere
mos lutado por um meio termo negociado e acordado
entre os representantes do brasileiro, e que pode ne
utralizar o efeito inflacionário dos últimos anos.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Na televisão, ontem à noite, o noticiário nos dizia

que'os americanos se preparavam para lançar, sobre
as montanhas nuas do Afeganistão, sua mais podero
sa bomba, com sete toneladas de explosivos e de car
ga letal, para atingir exatamente o quê?! Os próprios
ianques já sabem. Os atentados de 11 de setembro
deflagraram um processo de retaliação, revolta e pu
nição sem precedentes. Mexeu-se em todos os des
vãos da diplomacia internacional, buscaram-se os
mais renegados aliados, traçaram-se programas de
longo prazo. Os especialistas ocuparam páginas e pá
ginas da imprensa para dizer que a guerra duraria
muitos anos. Estaríamos, mesmo, ao que afirmavam,
diante de um novo Vietnã. Mas nada disso aconteceu.
A resistência talibã, definida como sectária e deses
perada, movida a ódio e fundamentalismo, iria impe-

dir, como o fizera durante 11 anos diante das tropas
russas, que sua terra fosse conquistada. Pois pouco
mais de um mês de bombardeios indiscriminados,
movidos mais pela cegueira do ódio que pela frieza
dos estrategistas, em pouco mais de um mês, repeti
mos, não havia mais o que guerrear. O que sobrou,
impossível negar, foi um país devastado por 25 anos
de guerra contínua. Mais miserável, se possível. Mais
faminto, se possível. E a palavra solidariedade, ao
que podemos ver, não ocupa espaço significativo no
coração de seus conquistadores.

Procura-se desesperadamente Bin Laden. Há
uma necessidade, que ultrapassa o mórbido, em exi
bi-lo, humilhá-lo e condená-lo segundo os preceitos
de um país, um povo, uma cultura que não é a dele.

Mas não pode essa cultura sobrepor-se às de
mais. Elas são, em sua essência, diferentes. E não
menos respeitáveis.

Assim, o canhoneio se dirige para as altas mon
tanhas do Afeganistão: o inimigo está ali homiziado.
As armas sofisticadíssimas que se exibem causam
pavor, enquanto os que efetivamente lutam contra os
talibãs, na bravura e na violência do corpo-a-corpo,
empunham uns poucos fuzis desbotados, alguns car
ros de assalto quase obsoletos, jipes, um ou outro ca
nhão. Mas, no ataque, esbarraram em dezenas de bi
cicletas pedaladas por crianças - isto mesmo, Sr. Pre
sidente - por crianças fugindo da guerra, apavoradas,
que se escondem também naquelas cavernas. Aí já
não pode mais prevalecer o ódio cego, a desforra pura
e simples, a morte de mais um milhar de inocentes
como paga pela morte dos milhares de inocentes que
perderam suas vidas em Nova Iorque e em Washing
ton. Isso seria essencialmente desumano. Sobre a ca
beça dessa meninada se vai lançar a mais poderosa
bomba não nuclear do arsenal americano, pertencen
te à maior potência militar do mundo. Não, Srs. Parla
mentares, nada de Davi nem de Golias. O que há é a
bestialidade pura e simples, que, de lado a lado, piso
teia tudo aquilo que a humanidade busca construir na
face da Terra e que tem na fraternidade surgida do
gregarismo sua mais importante manifestação.

A ONU e seu Secretário-Geral vêm de receber o
Prêmio Nobel da Paz. E no meio dessa guerra san
grenta! Há nisso tudo, ademais da ironia indescartá
vel, um novo horizonte.

O Governo brasileiro poderia aproveitar as duas
oportunidades, a guerra eoprêmio, para insistir no re
lançamento da ONU como organismo máximo em
cujo fórum privilegiaeiry se devem discutir e, sohrAtuH
do, resolver, as questões internacionais. Recente
mente, na Assembléia francesa, o Sr. Fernando Hen-
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rique se fez uma espécie de porta-voz dos países
emergentes, dos que não conseguem maiores níveis
de desenvolvimento porque disso os impedem as me
didas protecionistas adotadas pelos países mais ri
cos do mundo. E foi, seguramente, ouvido e aplaudi
do. É agora o instante de erguer uma vez mais nossa
voz, fraterna, humanitária e solidária. As crianças afe
gãs serão assassinadas com a mesma bestialidade
com que foram mortas milhares de pessoas no World
Trade Center, em Nova Iorque. E a bestialidade, con
venhamos, foi aquilo que o ser humano deixou para
as feras, assim que surgiu na face da Terra!

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com o desnecessário alarde de sem
pre, o Governo do Sr. Jaime Lerner anuncia a constru
ção, com financiamento da Caixa Econômica Federal,
de 7.150 casas populares. Dos quase 400 Municípios
do Estado, apenas 52 deles serão beneficiados, num
critério de escolha até agora não explicado.

Sabemos todos que a carência de habitações
populares, no Paraná, atinge níveis muito mais eleva
dos do que apenas os que serão atendidos por essas
7 mil habitações. De qualquer maneira, já representa
algum avanço no atendimento dos reclamos popula
res, o que, convenhamos, não é o forte do atual Go
verno do Estado.

Ocorreu-nos, Sr. Presidente, a elaboração de
uns poucos cálculos para mostrar que o Sr. Lerner te
ria condições de melhor atender a sua população se
melhor entendesse de administração pública.

Na ânsia de agradar seus protetores no Governo
Federal, fez de tudo para privatizar o BANESTADO,
pouco se preocupando com o fato de que, com essa pri
vatização, está gerando enorme dívida para os cofres
públicos, decorrente de empréstimos contraídos junto
ao PROER, com o objetivo de sanear o banco estadual
e, assim, fazê-lo mais apetecível a possíveis comprado
res. Foi o que ocorreu, arcando o Estado com uma dívi
da a ser paga em 30 longos anos.

Tal dívida está calculada em mais de 5 bilhões
de reais. E, somente no mês de novembro último, reti
rou do Erário paranaense, à guisa de prestação, 33
milhões de reais. Pois esta quantia, apenas uma das
360 prestações que terão de ser pagas ao PROER, já
seria suficiente para construir exatamente 1.607 ca
sas populares a cada mês, o que, afinal, seria mais
que suficiente para cobrir o déficit habitacional de
todo o Estado.

É no que dá a imprevidência e o descaso frente
à coisa pública. O Sr. Lerner anuncia, com estardalha
ço, uma obra de cunho social relevante, é certo, mas

aquém, muito aquém das necessidades do Estado.
Porém, cala-se diante de uma dívida que nos deixa a
todos atônitos.

Muito obrigado.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar a impor
tância dos debates travados por ocasião do Dia Inter
nacional para a Abolição da Escravidão, comemorado
em 2 de dezembro.

O primeiro passo para acabar definitivamente
com a escravidão é reconhecer que ela ainda existe.
Digo isso porque é comum entre os formadores de
opinião a idéia de que o trabalho escravo foi abolido
na transição entre os séculos XIX e XX. Alguns ainda
admitem que essa prática odiosa possa existir em pa
íses distantes e exóticos, cuja insignificância econô
mica e demográfica torna o problema irrelevante.

A verdade é que, infelizmente, o trabalho escra
vo ainda está presente nas sociedades contemporâ
neas, nas quais se inclui o Brasil. Entre nós, não ape
nas existem inúmeros casos comprovados de traba
lhadores mantidos em situação de escravidão, mas, o
que é pior, entre esses trabalhadores estão incluídas
crianças de várias idades.

Além de não receberem qualquer remuneração
por seu trabalho, esses homens, mulheres e crianças
são tratados de forma violenta, sofrendo castigos e puni
ções marcados por toda sorte de desprezo e crueldade.

Estamos diante de um fato social incompatível
com o atual estágio de desenvolvimento cultural da
humanidade. Já não se trata mais de discutir sua per
tinência, como em outros momentos da História, mas
simplesmente de lutar para eliminá-lo completamente
da face do planeta, impedindo que ele possa voltar a
aparecer no futuro.

É preciso agir, com firmeza e determinação,
para que a intervenção de instituições humanitárias
pressione os governos locais para punir com severi
dade aqueles que se beneficiam da escravidão.

Há uma série de mecanismos para exercer tal
pressão, sobretudo de ordem econômica. Como
exemplo, temos as exigências, já feitas por uma série
de países, em relação às condições de trabalho nas
regiões que produzem bens para o comércio interna
cional. Ao se recusar a comprar produtos originados
da exploração do trabalho humano, esses países já
criam uma força de resistência bastante eficaz.

É um exemplo que deve ser amplamente segui
do, inclusive no comércio interno de cada país. Aqui
no Brasil, por exemplo, poderíamos tornar público
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quais os produtos gerados por trabalho escravo, per
mitindo que a população se recusasse a comprá-los.
A tarefa não é simples, mas, sem dúvida, é viável.

Estamos diante de um desses casos em que
uma parte da humanidade está submetida a condi
ções inaceitáveis de dominação e exploração e preci
sa de apoio para romper os grilhões que a aprisiona.
Aqueles que têm recursos devem agir de forma soli
dária e consciente para defender a emancipação dos
que padecem desse flagelo.

Para nós, brasileiros, a questão é particular
mente importante, pois nossa sociedade sofre até
hoje as conseqüências da participação do escravis
mo em sua formação econômica e social.

Se quisermos construir uma sociedade justa e
harmônica, as sementes que lançarmos para o futuro
deverão estar completamente livres das máculas da
escravidão. Devemos eliminar de nossa consciência
os resquícios desse equívoco, ainda presente em há
bitos e valores que perpassam as relações de traba
lho e mesmo o cotidiano das pessoas.

Todo tipo de preconceito e discriminação herda
dos da escravidão deve ser duramente combatido,
sobretudo nas escolas e nas instituições públicas.

Para que a luta contra a escravidão alcance re
sultados efetivos, ela deve ser travada com igual in
tensidade em duas frentes: no comércio entre as na
ções e na organização interna de cada país.

O Brasil, sem sombra de dúvida, está disposto a
se engajar inteiramente nos projetos internacionais
que forem lançados para boicotar o trabalho escravo.
É um compromisso que brota naturalmente da cons
ciência social que temos do problema. A nossa impor
tância demográfica exige que tomemos uma atitude
exemplar nesse sentido.

Internamente, devemos dar a maior publicidade
possível aos casos de exploração de trabalho escravo
para que tanto a sociedade civil quanto o Poder Públi
co possam reagir rapidamente e sem hesitação.

Todo tipo de trabalho escravo é inaceitável e
deve ser imediatamente banido de qualquer socieda
de que tenha a mínima pretensão de considerar a si
mesmo como parte da civilização.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Saulo Pe
drosa, do PSDB da Bahia.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, a nossa jovem Nação brasileira, de ape
nas 500 anos de existência, tem na formação de seus
cidadãos, principalmente, o concurso de portugueses
(brancos), de africanos (pretos) e de ameríndios.

A miscigenação trouxe características diversas
ao nosso povo e que o diferenciam de todos os povos
do mundo na conformação anatômica, nos traços ét
nicos, no comportamento frente às adversidades. So
mos um povo excessivamente alegre, cativante e pa
cifista.

A formação de nossa sociedade não foi passiva,
foi traumática, especialmente determinada por fato
res econômicos. Os índios foram submetidos a verda
deiros massacres, e os remanescentes, subjugados e
obrigados ao trabalho escravo. Os negros foram de
salojados dos seus rincões pátrios, vendidos aos tra
ficantes e, como gado humano, utilizados como braço
escravo, como mães de leite e até nas alcovas de
seus senhores, de forma servil e humilhante.

Em realidade, desde a nossa formação, regis
tra-se, pela condição social, pela cor, pela raça e pela
origem, diferenciação entre os brasileiros que se po
deriam classificar em classes sociais. Havia os que
detinham o poder político e econômico e os serviçais
e escravos, aqui representados por índios e escravos
africanos, englobando também os seus descenden
tes, situação que perdurou por mais de trezentos
anos.

Assim iniciou-se a Nação brasileira. Apesar da
forma como foi criada na época, era situação normal
a que hoje reputamos indigna, com revoltas importan
tes, mas insignificantes no contexto de então. Razão
pela qual fomos, ao longo dos séculos, cantados em
prosa e verso como nação em que não havia discrimi
nação racial.

A distorção pode ser identificada em todas as
atividades públicas e privadas. Se não, vejamos: a
Dra. Suely Carneiro, pesquisadora do CNPq, Diretora
do Grupo GELEDÉS - Instituto da Mulher Negra, em
artigo publicado pelo jornal Correio 8raziliense, edi
ção de 7 de dezembro de 2001 , reabre a questão, de
monstrando por meio do estudo feito em 1967 pela re
vista Realidade e refeito em 1990 pelas revistas Veja
e Tudo que a discriminação racial permanece quan
do, em quaisquer situações, seja num restaurante,
seja numa loja, seja numa maternidade, ao se apre
sentar um branco, um negro e um oriental, fica clara a
discriminação racial sobre o negro.

Estudo semelhante, sobre a participação de ar
tistas negros na mídia - diga-se de passagem, artis
tas de primeira grandeza e que gozam de alto concei
to na sociedade brasileira por seu caráter, cultura e



des.

A mesma situação foi vivida por Antonieta de
Barros, nascida em 1901. Após a Constituição de
1934, que instituiu o voto feminino, Antonieta de Bar
ros se tornou a primeira mulher e a primeira negra do
Brasil a se eleger Deputada, pelo Estado de Santa
Catarina. Àquela época, dizia ela:

Um povo não é grande por seu espírito trabalha
dor, mas também, principalmente, por sua cultura.

O Sr. Mauro Benevides - Sr. Deputado Saulo
_ Pedrosa, para não me distanciar do momento exato
, em que V. Exa

, no seu pronunciamento, reporta-se à
escravidão, quando discute o racismo em nosso País,
informo a V. Exa que nós, cearenses, temos um privi
légio histórico: Redenção, cidade do nosso Estado, foi
a primeira a declarar a libertação dos escravos no
Brasil, no dia 25 de março de 1888. O grande jurista e
um dos maiores tribunos do meu Estado, Prof. Perboi
re Silva, já falecido, reportando-se ao fato, considerou
Redenção, sua terra natal, o floral da liberdade, por
ter sido exatamente a primeira cidade do País a liber
tar os escravos. Essa era a referência que desejava
fazer a V. Exa Sr. Deputado, quero também prestar ho
menagem ao grande Afonso Arinos, com quem tive o
privilégio de privar no Senado da República, no ins
tante em que, ali representando o Rio de Janeiro, S.
Exa pontificava no Congresso Nacional e na Assem
bléia Nacional Constituinte. Afonso Arinos foi a figura
estelar da vida político-parlamentar brasileira.

O SR. SAULO PEDROSA - Nobre Deputado
Mauro Benevides, agradeço a V. Exa o aparte. Esse
registro histórico é importante. Se formos discutir a li
bertação dos escravos, verificaremos claramente que
a situação do negro pode ter ficado pior depois da
promulgação da Lei Áurea. Na condição de escravo, o
negro tinha trabalho e comida; liberto, perdeu as duas
coisas e ficou, realmente, sem eira nem beira. A situa
ção precisa ser analisada por esse ângulo.

Dizia que o jornalista Mauro Alencar demons
trou que, apesar da competência, todos os oito atores
observados exerceram, ao longo de sua carreira ar
tística, papéis importantes, mas secundários ou de
coadjuvantes. Os papéis da linha de frente sempre fo
ram destinados aos brancos, revelando discrimina
ção na televisão, tanto pelas emissoras brasileiras
quanto pelos escritores de peças teatrais e de nove
las.
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coerência de princípios -, feito pelo jornalista Mauro Daí a necessidade de chegar às massas a possibili-
Alencar e publicado pela revista Veja, edição de 5 de dade de ir além da alfabetização, que é muito, mas
dezembro de 2001 , apresentou resultados idênticos não é tudo.
àqueles já citados. Ela não acreditava em leis que pretendiam com-

Ouço, com prazer, o Deputado Mauro Benevi- bater o racismo, argumentando que não era com leis
que a classe média mudaria a situação dos negros.
Isso só se daria se a eles fosse facultada a educação
plena.

Na defesa dessas idéias brilhantes, era rebatida
pelo Deputado Oswaldo Cabral, que pejorativamente
considerava a sua fala "intriga barata de senzala".
Quão oportuna e atualizada a manifestação da
ex-Deputada negra Antonieta de Barros. Decorridos
66 anos, continua na ordem do dia.

Ouço, com prazer, o Deputado Luiz Alberto.

O Sr. Luiz Alberto - Deputado Saulo Pedrosa,
inicialmente, parabenizo V. Exa pelo discurso que faz
no Grande Expediente, sobre tema muito caro para o
Brasil. É preciso que a sociedade brasileira e esta
Casa, em particular, compreendam que o fim da es
cravidão formal, com a assinatura da Lei Áurea, ao
contrário do que a história registrou e conforme V.~
afirmou, criou situações provavelmente piores para a
população negra. E representa extraordinário avanço
o debate que se instala na sociedade e nesta Casa
acerca das relações raciais no Brasil e do racismo an
tinegro. Neste momento, a Câmara dos Deputados
tem o privilégio de dizer ao País que abriga, como fato
inusitado, espécie de bancada de Parlamentares
afro-descendentes. Gostaria que esta Casa desse o
exemplo e compreendesse a importância do debate
aprovando o projeto do Deputado Paulo Paim, que es
tabelece cotas para negros nas empresas do setor de
comunicações. V. Exa mesmo disse que a população
negra não é apresentada nos meios de comunicação,
principalmente na televisão. Deputado Saulo Pedro
sa, não quero tomar seu tempo nem o dos Deputados
que também querem apartear V. Exa , mas chamo a
atenção para o fato de que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso brevemente anunciará a imple
mentação de política de cotas para o serviço público
federal. Segundo a imprensa, o Presidente da Repú
blica não vai instituir cotas para o serviço público for
mai, no qual se ingressa por meio de concurso públi
co, mas para empresas terceirizadas que prestam
serviços. Ainda estamos longe de ingressar no servi
ço público de forma democrática, tal como exigem o
movimento negro e a sociedade negra do Brasil. Para
benizo V.~ pelo pronunciamento e, ao mesmo tem
po, ressalto a timidez das propostas que o Governo
Federal apresenta tardiamente. Digo tardiamente por
que o Governo Fernando Henrique Cardoso está no
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final e acho que S. Ex" já deveria ter tomado essa ati- conduz a importantíssima Comissão Especial que
tude no início do mandato. Assim, hoje, estaríamos visa instituir o Estatuto da Igualdade Racial em nosso
analisando o desenvolvimento das políticas e corri- País.
gindo distorções. Porém, chegamos a esta rica con- O SR. SAULO PEDROSA - Agradeço a V. Ex" o
juntura, logo após a realização da 3a Conferência aparte. Tenha a certeza de que o projeto de lei de V.
Mundial Contra o Racismo. Muito obrigado a V. Ex" Exa , apensado ao projeto que cria o Estatuto da Igual-
pela concessão do aparte. dade Racial, está sendo analisado com muito carinho

O SR. SAULO PEDROSA - Deputado Luiz pela nossa Comissão.
Alberto, agradeço a V. Exa o aparte. No entanto, ao Ouço, com prazer, o nobre Deputado Osmar
longo do meu discurso, esclarecerei V. Exa a respeito Terra.
da atuação do Presidente Fernando Henrique, elen- O Sr. Osmar Terra - Deputado Saulo Pedrosa,
cando ações positivas da Presidência da República e cumprimento V. Exa pelo oportuno pronunciamento,
de seu staff, referentes ao racismo. pelas questões centrais que estão norteando sua ma-

Ouço, com prazer, o Deputado Dr. Hélio. nifestação. A igualdade racial no Brasil diz respeito
O Sr. Dr. Hélio - Deputado Saulo Pedrosa, há não só aos direitos humanos, mas também à demo-

algo de positivo quando V. Exa assoma à tribuna para cracia brasileira. A Ciência - e me considero estudio-
fazer o balanço da eqüidade racial no País. VExa pre- so da área - mostra hoje, em todos os seus ramos,
side a Comissão Especial que trata do Estatuto da que as pessoas, independente de raça, cor ou gêne-
Igualdade Racial, cujo objetivo é combater as injusti- ro, nascem com as mesmas possibilidades de desen-
ças raciais existentes no País. V. Exa, na qualidade de volvimento. O que as difere ao longo da vida é a falta
médico, sabe que, na área da saúde, há necessidade de oportunidade, de estímulo, de cuidados que umas
de adoção de medidas estruturais. Não é possível, têm e outras não. No Brasil, os afro-descendentes
com tal contingente de população negra e afro-des- passaram por brutal período de escravidão. Os africa-
cendente, que o programa assistencial de saúde es- nos eram trazidos à força para o País e alguns morri-
tabelecido pelo SUS não leve em conta essa situação. am no caminho. Chegavam aqui e eram brutalmente
As mulheres, há mais de uma década, ganham terre- escravizados. Terminada a escravidão, essas pesso-
no e ajudam a diminuir os índices de câncer de mama as brutalizadas e mantidas na ignorância, no analfa-
e a aumentar a prevenção do câncer ginecológico, betismo, de repente, ficaram livres, mas sem nenhu-
além de conquistar outros benefícios na área. E sabe- ma política compensatória. Isso há mais de cem anos.
mos que a população negra e afro-descendente é a De lá para cá, houve a perpetuação da pobreza, da
que mais tem câncer de próstata, hipertensão arterial desigualdade, porque nunca se criou política com-
e sua correlata, a hipertensão arterial maligna. As cri- pensatória neste País para reparar os danos causa-
anças, desde o recém-nascido até o adolescente, dos aos afro-descendentes, possibilitando-lhes igual-
possuem anemia falciforme ou carregam, sob forma dade de condições desde o nascimento. Chamo a
de heterozigose, o gene da enfermidade. Temos, en- atenção para o fato de ser a primeira vez que se está
tão, uma série de problemas que merecem atuação discutindo o assunto com profundidade na Câmara
estruturada. Hoje, apenas um e outro serviço levam dos Deputados e, pela primeira vez na história, o Go-
em conta a situação da população negra e afro-des- verno tenta compensar os afro-descendentes de al-
cendente. E isso é válido também para a área de edu- guma maneira. Era esse o meu registro. Cumprimento
cação. Parem de falar que no Brasil não se admite V. Ex", mais uma vez, pela oportunidade do tema.
cota racial porque haverá diferenças, dois tipos de O SR. SAULO PEDROSA - É muito oportuno o
alunos: o bom, que tem condições financeiras e com- aparte de V. Exa

, Deputado Osmar Terra, e engrande-
petência; e aquele que poderia diminuir o índice de ce o meu pronunciamento.
qualidade dos cursos. Não é verdade. Menos de 2% Ouço, com prazer, o Deputado Paulo Paim.
dos alunos negros e afro-descendentes alcançam as O Sr. Paulo Paim - Deputado Saulo Pedrosa,
universidades públicas federais, estaduais ou munici- na mesma linha dos apartes feitos pelos Deputados
pais. Há uma série de outras necessidades que apon- que me antecederam, cumprimento V. Exa pela forma
tam para a ação. Chega de retórica, de demagogia, diplomática e conciliadora com que está presidindo a
sem conotação estruturalizante. O País precisa de Comissão Especial que trata do Estatuto da Igualda-
política estrutural para a importante parcela da popu- de Racial: ouvindo todos os setores e colaborando
lação composta por negros e afro-descendentes. Pa- com o próprio Relator da matéria. Nós, desta Casa,
rabéns a V. Exa

, estudioso do assunto que muito bem estamos há muito defendendo a idéia de cotas, seja
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na universidade, seja na mídia, seja nas atividades dente na orla de Copacabana, Estado do Rio de Ja-
pública e privada. Para mim, Deputado Saulo Pedro- neiro; e, na Bahia, onde 87% da população é formada
sa, foi importante os Ministérios do Desenvolvimento por afro-descendentes, não há trabalhadores dessa
Agrário, da Cultura, da Justiça e a Fundação Palma- etnia nos grandes shopping centers. As raras e hon-
res defenderem a implementação da política de cotas. rosas exceções que existem são verdadeiros mane-
Claro que ainda são gestos pequenos, porém, gran- quins, anatomicamente bafejados pela natureza.
des na intenção, já que ajudarão a suscitar o debate e O Dr. Roberto Martins, professor e pesquisador
contribuirão, com certeza, para que esta Casa aprove do IPEA, demonstra mediante indicadores sociais,
amanhã o projeto de lei que institui a política de cotas históricos e atualizados, dados fáticos e incontestáve-
para os negros na mídia, visando acentuar a auto-es- is, a existência de racismo no Brasil. Demonstra, ain-
tima da comunidade negra e permitir a crianças, jo- da mais, que nos últimos quarenta anos, mais especi-
vens, adultos e até mesmo a idosos oriundos da na- ficamente no atual Governo do Presidente Fernando
ção negra ver refletida nas telas dos cinemas, na tele- Henrique Cardoso, houve avanços espetaculares, es-
visão ou no teatro a sua imagem em papéis principais. pecialmente nos indicadores sociais, a exemplo de in-
Entendo que a política de cotas já está solidificada no vestimentos nas áreas de saúde e de educação. Con-
País, razão pela qual acredito na aprovação do proje- tudo, as linhas paralelas que separam os brancos dos
to por unanimidade. afro-descendentes permanecem eqüidistantes, sem

O SR. SAULO PEDROSA - Agradeço a V. Ex" o sinalizar ao menos a perspectiva de superposição ou
aparte, Deputado Paulo Paim, que incorporo ao meu de convergência.
pronunciamento.

Para corrigir essas distorções históricas, só
Ouço o nobre Deputado Carlos Santana. existe um caminho: tratar desigualmente os desigua-
O Sr. Carlos Santana - Nobre Deputado Saulo is. Os racistas ou acomodados com a situação argu-

Pedrosa, faço minhas as palavras dos Parlamentares mentam que a concretização da idéia seria discrimi-
que me antecederam. Negro que sou, fico muito feliz nação ao contrário e feriria frontalmente a Constitui-
em vê-lo abordar este tema no dia seguinte à come- ção, que conceitua, em seu art. 5°, que "todos são
moração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. iguais perante a lei".
É muito triste constatar que somos maioria nas cadei-
as brasileiras, nos hospitais públicos e onde mais haja O Dr. Hédio Silva Júnior, professor universitário

e Coordenador Executivo do Centro de Estudos dapobreza. Somos maioria na sociedade, mas nesta
Casa nossa representação não chega a 10%.Tenho a Relação de Trabalho e Desigualdade, em audiência
mesma opinião do Deputado Paulo Paim: a reparação pública realizada na Comissão Especial criada para
por cotas é ainda pequena, mas já abre a discussão. emitir parecer sobre o Projeto de Lei nO 3.198, de
Encontro resistência até em companheiros negros. 2000, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, ma-
Ontem mesmo estava no Sindicato dos Ferroviários gistralmente disserta sobre a legislação vigente, e o
da Central do Brasil, aonde fui participar de um deba- argumento da inconstitucionalidade torna-se incon-
te, e lá encontrei dois diretores negros que não ainda sistente, uma vez que cita o professor várias exce-
não compreendiam a necessidade das cotas. A políti- ções à regra básica, para atender à mulher, ao idoso,
ca de cotas é avanço fundamental. Esperamos que o ao adolescente e a tantos outros segmentos social-
Presidente Aécio Neves estabeleça uma para esta mente discriminados e que precisam ser tratados de
Casa. Acho que temos condições de conseguir algo forma desigual.
das empreiteiras desta Casa. É o desafio que lanço. A cidadania é a qualidade de estado do cidadão.

O SR. SAULO PEDROSA - Muito obrigado, no- Este é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos
bre Deputado Carlos Santana. de um Estado ou no desempenho dos seus deveres

A exclusão social é fato no Brasil. Dos 160 mi - para com o mesmo.
Ihões de brasileiros, cerca de 45% são afro-descen- Tratar desigualmente os desiguais é perseguir o
dentes, o que corresponde a 64% da população po- Instituto da Igualdade Racial. Então, perguntamos:
bre do País; 69% estão abaixo da linha da pobreza; e nosso País é justo? Nosso País é igual? Somos Na-
apenas 2,5% têm acessO aos cursos do 3° Grau. ção cidadã? Somos todos cidadãos? Claro que não.

Os afro-descendentes são discriminados tam- Pelo exposto, conclui-se que somos um país desigual.
bém no acesso aos serviços públicos, aos cargos ele- Perseguir o objetivo da igualdade racial é bom para os
tivos e aos serviços de iniciativa privada. Há declara- brancos, é mu~o bom para os afro-descendentes,
ções de que não existe um trabalhador afro-descen- mas é, sobretudo, ótimo para o nosso País.
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o que fazer? A Conferência Mundial que ocor
reu em Durban, África do Sul, tratou de racismo, xe
nofobia e outras formas correlatas de intolerância.
Entre outras vantagens do encontro, c~o a exposição
do problema pela mídia por mais de dois anos e o re
conhecimento do tráfico de escravos como crime con
tra a humanidade, havendo, portanto, necessidade de
reparação.

Na prática, como alcançar tais objetivos? Cons
truindo o Estatuto da Igualdade Racial. É esse o obje
tivo da Comissão Especial que analisa o Projeto de
Lei nO 3.198, de 2000. Aproveito para conclamartodos
os cidadãos deste País a contribuir com sugestões e
idéias, para que elaboramos lei que reflita os anseios
da sociedade como um todo.

Fizemos várias audiências públicas, ouvimos
vários especialistas das áreas do saber relacionadas
com o tema, realizamos uma teleconferência no Dia
da Consciência Ne~ra - 20 de novembro -, por inter
médio da TELEBRAS, com a participação dos Minis
tros Raul Jungmann, do Desenvolvimento Agrário; e
Francisco Weffort, da Cultura; do Dr. Carlos Moura, da
Fundação Palmares. O evento foi coordenado pela
jornalista Míriam Leitão e nele se debateu, com cerca
de duzentos mil brasileiros, a problemática do racis
mo.

No próximo ano continuaremos com as oitivas e
deveremos ampliar a discussão com a realização de
seminário, nesta casa, do qual participarão cerca de
37 palestrantes que já confirmaram presença. E es
peramos esgotar o assunto, com o apoio da Funda
ção Palmares e da sociedade organizada.

No próximo dia 19 deste mês, em solenidade no
Palácio do Planalto, na mais ousada iniciativa de um
Chefe de Estado Brasileiro, o Presidente Fernando
Henrique anunciará a criação de reserva de 20% das
vagas em todo o serviço público federal terceirizado
para os negros, conforme publicou o jornal A Tarde,
edição de 9 de dezembro de 2001.

O Ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul
Jungmann, embasado na legislação vigente, instituiu
no âmbito do seu Ministério, para contratação de
obras, de serviços e de consultores, cotas para
afro-descendentes. Fez também convênio com a Fun
dação Palmares, por intermédio do INCRA, para tra
tar de questões relacionadas com os afro-descenden
tes nos projetos de reforma agrária e das terras dos
quilombos.

O Ministro Marco Aurélio Mello, Presidente do
Supremo Tribunal Federal, decidiu instituir o sistema
de cotas para negros nas contratações terceirizadas,
aos moldes do sistema adotado pelo Ministério do

Desenvolvimento Agrário. Decisão agradável, patrióti
ca e ousada, sobretudo partindo do Ministro da Su
prema Corte, quando ressalta: nA única forma de cor
rigir essa desigualdade é com o peso da lei". (Correio
Braziliense, edição de 7 de dezembro de 2001)

O Ministro da Educação, por intermédio da Se
cretaria de Educação Média e Tecnológica, encami
nhou carta-consulta à Comissão de Financiamento
Externo (COFIEX) e ao Banco Interamericano de De
senvolvimento (BID), para promover ações que per
mitam o acesso de grupos socialmente desfavoreci
dos, com ênfase para negros e indígenas. Projeto já
considerado inovador pelo BID.

Os recursos serão destinados para a melhoria
qualitativa do ensino de 2° Grau e para facilitar o
acesso dos desfavorecidos ao 3° Grau. Garantirá
também a permanência desses grupos nas universi
dades, oferecendo subsídios para auxiliá-los na per
manência no ensino superior.

Na carta de intenções, o Ministro reconhece: nA
educação é um meio privilegiado para correção de
desigualdade racial, merecendo, assim, uma ação
específica para que sejam reduzidas anomalias entre
os diversos grupos".

Outro fato concreto e auspicioso foi a criação,
por decreto, do Grupo de Trabalho Interministerial,
em 20 de novembro de 1995, para cuidar da popula
ção negra. Esse grupo de trabalho procura debater as
seguintes questões: cor, trabalho, emprego, educa
ção, mulher negra, racismo, violência, legislação, cul
tura e terras dos quilombos.

No âmbito da Câmara, o Presidente Aécio Ne
ves priorizou a análise do Projeto de Lei nO 3.198/00,
que institui o Estatuto da Igualdade Racial, e do Proje
to de Decreto Legislativo n° 895/2001, que regula
menta o art. 14 da Convenção Internacional, sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação raci
al, e o art. 68 da Constituição brasileira. Esses dois úl
timos projetos, já aprovados nas Comissões Temáti
cas, foram encaminhados ao Senado.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
nosso Governo, o Governo do meu partido, o PSDB,
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, após qui
nhentos anos, é o primeiro que reconhece oficialmen
te a prática de racismo no País e aponta caminhos.
Sai, pessoalmente, da teoria para a prática, com todo
o seu staff, inicialmente com o Ministro do Desenvol
vimento Agrário, Raul Jungmann, mas que deverá en
volver todos os Ministérios, instituindo no âmbito do
Governo cotas para os afro-descendentes na presta
ção de serviços terceirizados. Avançaremos para as
cotas nas universidades, e, em breve, a sociedade
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brasileira assistirá aos reflexos das ações do Governo
realizador que administra para o País e não para a
sua popularidade.

A História fará justiça ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso .

Encerro meu pronunciamento com a frase do Pre
sidente da África do Sul, proferida na Conferência Mundi
al de Durban: "Este momento poderá romper o conce~o,

há séculos definido, de quem é superior e inferior, toman
do por base, simplesmente, a raça e a cor".

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Saulo Pe
drosa, o Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio,
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. VALDECI PAIVA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (ThemístocJes Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. VALDECI PAIVA (Bloco/PSL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
à tribuna para falar sobre a segurança pública em
todo o País. Chamo a atenção daqueles que gerenci
am o setor para o fato da crescente violência. Deve
mos investir mais nos policiais, a fim de combater o
crime organizado, especialmente nas grandes metró
poles, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Portanto, peço às autoridades que gerenciam a
segurança pública mais empenho em combater o cri
me organizado, pois as notícias são assustadoras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. EDINHO BEZ- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (ThemístocJes Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, apresentei no dia 23 de novembro,
na Comissão de Finanças e Tributação, relatório ao
Projeto de Lei n° 3.384. de 2000, de autoria do Tribunal
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de
Varas do Trabalho nas regiões da Justiça do Trabalho,
define jurisdições e dá outras providências.

A matéria esteve em pauta para votação na últi
ma quarta-feira, na Comissão de Finanças e Tributa
ção, mas foi solicitado pedido de vista pelo Deputado
Max Rosenmann e deve retornar esta semana para
votação.

o referido projeto, trabalho muito bem elabora
do e pesquisado pelo TST, cujo Presidente é o Sr. Mi
nistro Almir Pazzianotto, tem por finalidade a criação
de 269 Varas do Trabalho em diversos Municípios do
Brasil. A escolha dessas cidades foi feita pelos res
pectivos TRTs dos Estados em virtude da necessida
de de cada região.

No meu Estado de Santa Catarina, se aprovado
o projeto de lei, serão criadas dez Varas do Trabalho,
nas seguintes cidades: uma, em Balneário Camboriú;
duas, em Blumenau; uma, em Criciúma; uma, em Fra
iburgo; uma, em Itajaí; uma, em Jaraguá do Sul; uma,
em Joinville; uma, em Rio do Sul; e uma, em Xanxerê.

Foram realizadas diversas audiências com to
dos os segmentos relacionados, e todos aprovaram o
projeto na íntegra, sem alteração, motivo que me le
vou a sua aprovação. Eis alguns dos segmentos que
requereram sua aprovação: Tribunal Superior do Tra
balho; todos os Tribunais Regionais do Trabalho; to
das as Prefeituras nas quais serão criadas as Varas
do Trabalho, sendo que muitas delas cederão imóve
is, material de trabalho e até mesmo pessoal para aju
dar nos trabalhos cartorários; Ordem dos Advogados
do Brasil; Procuradorias do Trabalho etc.

Sr. Presidente, a sociedade foi consultada e a
Justiça estará mais próxima dos necessitados. Há ci
dadãos brasileiros que, a fim de requererem seus di
reitos trabalhistas, têm de andar mais de 700 quilô
metros para encontrar uma Vara do Trabalho. Isso é
um absurdo! Agora, com a aprovação desse projeto
de lei, a Justiça dos pobres, como é conhecida, estará
mais próxima do trabalhador, que em muitos casos é
explorado por seu patrão em virtude de falta de infor
mação e amparo judicial.

Por esses motivos é que venho a esta tribuna
pedir o apoio dos ilustres pares para a aprovação do
Projeto de Lei n° 3.384 o mais breve possível.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado do Espírito
Santo tem sido castigado pelas chuvas, que têm dei
xado um rastro de destruição nos Municípios do inte
rior e na Grande Vitória.

A dramática situação da região - já se conta
com mais de 5 mil desabrigados e nove vítimas fatais
- mereceu a visita do Ministro da Integração Nacio-
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nal, que, juntamente com o Governador, esteve nos ça, que novos ventos estão soprando as velas da De-
locais mais atingidos pelas enchentes. Já foi decreta- fensoria Pública nacional, felizmente com fortes pos-
do estado de calamidade pública e de emergência em sibilidades de conduzi-Ia a porto mais seguro.
diversos Municípios, tendo sido até publicado no Diá- Se não, vejamos: foi aprovada na Assembléia
rio Oficial. Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em primeira

Sr. Presidente, tenho recebido vários Prefeitos discussão, proposta de emenda constitucional, de au-
do norte do Estado - ,representantes de Sooretama, toria tríplice - Deputados Edmilson Valentim, Sérgio
Conceição da Barra, Agua Doce do Norte, Jaguaré e Cabral Filho e Graça Matos -, dando autonomia fi-
outros -, que estão em Brasília a fim de solicitar recur- nanceira e administrativa à Defensoria Pública do
sos para a reconstrução de seus Municípios. Estado do Rio de Janeiro, que passará a ter, quando

Os prejuízos foram grandes e estenderam-se aprovada em discussão final, dotações orçamentári-
até a zona rural, que, além de ter seu acesso inter- as próprias. A emenda, que teve votos dos 51 Deputa-
rompido, não teve como escoar a produção agrope- dos presentes à sessão, retoma antes do recesso, dia
cuária. 15, ou só em fevereiro, depois do dia 16.

Sr. Presidente, o que leva a ocupar esta tribuna Essa decisão, Sr. Presidente, é mais do que jus-
para relatar essa nova crise que se abate sobre o ta, pois o verdadeiro defensor público é antes de tudo
Estado do Espírito Santo é o apelo que desejo fazer um sacerdote, posto que enfrenta todas as dificulda-
às autoridades federais competentes. Solicito a des em juízo ou extrajudicialmente em defesa da cau-
S.Exas. que liberem ajuda emergencial, através de sa do carente. É curador de ausente, de menores;
alocação de recursos, para que os Prefeitos possam atua nas execuções criminais, nos presídios, sem
amenizar os problemas de seus Municípios, já que medo de enfrentar promotores, juízes, Prefeitos, Go-
são muitos os desabrigados e os prejuízos materiais. vernadores, Presidente da República. Espero que es-
E que possamos, como bancada federal, unidos, sem ses novos defensores estejam imbuídos desses pro-
diferenças partidárias ou eleitoreiras, dar nossa con- pósitos para a prática da verdadeira justiça.
tribuição, através de nossos contatos políticos junto Na última quarta-feira realizou-se no Superior
ao Governo, na liberação desses recursos, colabo- Tribunal de Justiça sessão solene de posse de 83 no-
rando assim para a reconstrução do nosso querido vos defensores públicos, aprovados em concurso pú-
Estado do Espírito Santo. blico, conforme determina a Carta Magna.

Quero agradecer a sensibilidade do Ministro da Essa cerimônia de posse, patrocinada pelo Mi-
Integração Nacional, Sr. Ney Suassuna, que acolheu nistro da Justiça, Sr. Aloysio Nunes Ferreira, e pela
imediatamente os apelos para providências na recu- Defensora Pública-Geral da União, Ora. Anne Elisa-
peração das regiões mais atingidas pelas chuvas. beth Nunes de Oliveira, faz parte de bem engendrado

Estaremos acompanhando a liberação dos re- "planejamento inconsciente", realizado por diversos
cursos orçamentários e assistindo à população atingi- defensores públicos de várias regiões do País, que
da por essa tragédia no momento em que o Estado visa proporcionar crescimento às Defensorias Públi-
passa por tantas crises. cas de modo geral, a fim de que, no mais curto perío-

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen- do de tempo possível, tenhamos todas as Oefensori-
to seja divulgado nos órgãos de comunicação da as Públicas estaduais organizadas à luz da Lei Com-
Casa e no programa A Voz do Brasil. plementar n° 80, de 1994.

Era o que tinha a dizer. Pelo número de vezes que me fiz ouvir neste
plenário, Sr. Presidente e nobres colegas, é do conhe-

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa- cimento de todos que alguns Estados brasileiros tei-
lavra pela ordem. mam em "não fazer cumprir a lei", demonstrando in-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - sensibilidade - e fico apenas no mínimo - para com
Tem V. Exa a palavra. os problemas daqueles que não possuem recursos

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PFL-RJ. Pela ordem. para a contratação de um bom advogado. É o caso,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, por exemplo, de São Paulo, Goiás e Santa Catarina,
Sras. e Srs. Deputados, é com imensa satisfação que Estados que, pela pujança econômica e contrastes
ascendo a esta tribuna para participar a todos os sociais, deveriam servir de espelho aos demais.
meus pares, mas principalmente a todos os segmen- Ainda na semana próxima passada outra boa
tos da sociedade brasileira interessados na isonomia nova encheu-nos de esperança. Por ocasião da apre-
entre ricos e pobres nos assuntos referentes à Justi- ciação da reforma do Judiciário pela Comissão de



Apresento, pois, à Defensora Pública-Geral da
União, Dra. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira, ao Se
nador Bernardo Cabral e ao ilustre Ministro Aloysio
Nunes Ferreira efusivos cumprimentos pelos eventos
ocorridos. Conclamo, ainda, os defensores públicos
empossados a se aliarem na luta de completar a im
plantação da nossa Defensoria Pública em todo o
País.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

Os 83 defensores públicos da União
aprovados no primeiro concurso para o pre
enchimento do cargo tomaram posse hoje, 5
de dezembro, no auditório do STJ, com o
compromisso de assegurar acesso à Justiça
a todos os brasileiros. A solenidade contou
com a presença do Vice-Presidente da Re
pública, Marco Maciel, e dos Presidentes do
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Paulo
Costa Leite, e do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Marco Aurélio Mel/o. Também parti
ciparam da posse o Ministro da Justiça, Sr.
Aloysio Nunes Ferreira, e o Procurador-Geral
da República, Sr. Geraldo Brindeiro. Costa
Leite destacou a importância da posse dos
novos defensores públicos na garantia de
acesso amplo à Justiça da população de bai
xa renda. Os Ministros Milton Luiz Pereira,
Ruy Rosado de Aguiar e Vicente Leal, do
STJ, também participaram da solenidade.
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Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, houve O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a
por bem seu Relator, o nobre Senador Bernardo Ca- palavra pela ordem.
bral, não apenas aprovar a "autonomia financeira" O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
das Defensorias Públicas dos Estados, como esten- Tem V. Exa a palavra.
dê-Ia à Defensoria Pública da União, o que representa O SR. ADÃO PRETTO (PT-AS. Pela ordem.
vitória consagradora para aqueles que, aqui e alhu- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
res, pugnam pela materialização do sonho de ver a Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para re-
Defensoria Pública organizada em todos os Estados gistrar que estou encaminhando um requerimento de
brasileiros. informações à Secretaria da Receita Federal a respe;-

Aliás, a autonomia aprovada na Câmara, fruto to de matéria publicada no caderno "Ilustrada", da Fo-
de nossa emenda, foi coincidentemente acolhida pelo lha de S.Paulo do dia 3 de dezembro, na qual consta
ilustre Relator, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, hoje que a Receita Federal aplicou uma multa de 100 mi-
Ministro da Justiça. Ihões de reais na Rede Brasil Sul de Comunicações-

A Defensoria Pública da União duplica com ABS, do Rio Grande do Sul, alegando que há contin-
esse concurso o número de defensores, mas isso ain- gências entre a Receita Federal e aquela empresa.
da é muito pouco, é incipiente. Há que se autorizar, Pois bem, Sr. Presidente, o grupo RBS tem con-
imediatamente, novo concurso para que a instituição cessão pública de várias rádios, jornais e TVs no Rio
possa estar presente em todos os Estados do Brasil. Grande do Sul e Santa Catarina. Desta forma, enten-

O Superior Tribunal de Justiça assim se pronun- demos que o público precisa saber que contingências
ciou sobre a cerimônia de posse: são estas que valem mais de 100 milhões de reais de

multa.
Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro

nunciamento nos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Considerando o requerimento de V. Exa, a Mesa to
mará as providências devidas, de acordo com o Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Continuando o Grande Expediente, concedo a pala
vra ao Deputado Euler Morais, do PMDB de Goiás,
por 25 minutos.

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estou aqui em substituição à nobre colega Depu
tado Nair Xavier Lobo, que, impossibilitada de compa
recer a esta sessão, me transferiu a oportunidade de
falar aos nobres colegas e à população brasileira.

Ao assomar a esta tribuna, indago-me quantas
vezes em nossa história representantes·do povo já te
rão erguido sua voz neste Parlamento para expressar
sua preocupação e tristeza com o mesmo problema
que hoje me traz aqui.

Sim, pois passam-se anos e governos, tro
cam-se modelos econômicos e de desenvolvimento,
e a situação de nosso povo apenas se agrava: a cada
ano, cresce o número de pessoas que vive em misé
ria absoluta.

O percentual de pessoas em nosso País abaixo
do que a ONU define como linha de pobreza aumen
tou - só no último ano, de 17,4% para 22%. São 37
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milhões de pessoas que vivem com menos de 2 dóla- Entre as diversas conseqüências negativas que
res por dia. se pode prever, gostaria de destacar uma, em particu-

Não apenas os índices que medem a miséria e a lar: o provável desaparecimento do Programa de Ali-
fome são extremamente altos, mas também a avalia- mentação ao Trabalhador - PAI.
ção das políticas públicas executadas nos coloca em Esse programa, instituído sob o abrigo da Lei n°
péssima situação em perspectiva mundial. 6.321, de 14 de abril de 1976, permite que as empre-

O confrbnto entre alguns dos indicadores socia- sas d~duzamdo Impost.o de Re~da despesas efetua-
is, recentemente divulgados pelas Nações Unidas, das ~Iretamen~e~om ahmentaç~odos trabalhadores.
mostra desproporção entre a renda per capita dos Sub~lnho qu.e e dlre~a~ente, pOIS o cern~ do_progra-
brasileiros e seu grau de desenvolvimento em saúde ma e garantir que, nao Importando as oscllaçoes con-
e educação junturais da economia, independente de altas inflacio-

. nárias, os trabalhadores recebam uma alimentação
. Se avali~do ~penas a ~a~ir de sua renda ~er adequada.

caplta, o Bra~11 tena uma poslçao melh~r.no rankmg A parceria entre Governo, empresas e empre-
deodes~nvolvlmentohuma~o da ON~, Ja que te~ o gados iniciou-se na década de 70, e hoje o programa
57 ma.lor PI~ dos. 1~2 pa~se~ pesqu~sa~os. Pore~, atingiu a capacidade de distribuir alimentos diaria-
ocuparia a 79 posl~ao no Indlce re~atlvo a educaçao mente a cerca de 10 milhões de pessoas. Funcionári-
e um. d_esonroso ,95 lugar no. ra.~kmg que me~~ as os de 80 mil empresas usam o sistema, sendo mais
condlçoes de saude. O que significa que as pohtlcas de 250 mil os estabelecimentos credenciados.
públ~cas de edu,cação e saúde se encontram ~baíxo É difícil exagerar a relevância desses números.
do nIvel compatlvel c<:m ~ nossa .renda per caplta, ao Não há estudo que não comprove a alta correlação
menos em comparaçao internacional. existente entre a quantidade e a qualidade da alimen-

Esses dados não são novos para V.Exas. Nesta tação com a saúde e a produtividade do trabalhador.
mesma ~egislatura, vários .Parlamentares já estive- Não obstante o sucesso e a importância social
ram aquI, neste mesmo microfone, para expressar do PAT, ele corre sérios riscos de extinção, caso seja
sua preocupação com esses terríveis indicadores so- aprovado o Projeto de Lei n° 5.483, de 2001. A reda-
ciais. Co~o também não. é n:nhum~ ~~vid~de ~ ção dada ao projeto possibilita que acordos ou con-
constataçao de que a erradlcaçao da mJserla so sera venções venham a substituir os benefícios diretos por
atingida com políticas públicas de inclusão social, po- pagamento em dinheiro.
Iíticas de moradia, educação, saúde e combate à As conseqüências que se prevêem são nefas-

fome. tas. Estudo feito por professor da USP mostra que o
Mas o ponto específico que gostaria de trazer impacto da substituição do sistema de tíquetes ou

hoje para reflexão, a perplexidade que queria dividir cestas básicas pela remuneração monetária seria
com V.Exas., meus colegas de Parlamento, é que não mortal para continuidade do programa.
apenas as políticas sociais são poucas e ineficientes Sem o suporte institucional oferecido pelo siste-
(tanto que o número de pessoas em situação de mi- ma do PAT organizado, em poucos meses poderiam
séria absoluta cresce) como as poucas que existem e ser anulados os benefícios hoje recebidos.
funcionam são desmanteladas. Em primeiro lugar, não se assegura a manuten-

Isso pode ser observado tanto no âmbito federal ção do valor do benefício. Isto possibilita que, em con-
como no estadual. No federal, temos um exemplo, junturas inflacionárias, tal benefício possa ser reduzi-
com a tentativa do Governo de aprovar o PL n° 5.483, do a mera ficção (basta lembrar o valor ínfimo a que
de 2001, o qual estabelece que "as condições de tra- foi reduzido o salário-família).
balho ajustadas mediante negociação coletiva preva- Mesmo sem inflação, contudo, o adicional em
lecem sobre o disposto na legislação infraconstitucio- dinheiro poderia ser facilmente rebaixado ou suprimi-
nal, desde que não contrariem a Constituição Federal do através da rotatividade de empregados. Basta que
e as normas de segurança e saúde do trabalho". os novos empregados sejam admitidos com remune-

Desta tribuna já foi amplamente denunciada a ração inferior, o que transformaria o benefício mone-
precarização dos direitos do trabalhador que decorre- tário em mera ficção.
ria da aprovação do projeto. Trata-se de agressão Por outro lado, mesmo que se garantisse que o
sem precedentes ao patrimônio de gerações, que benefício não perdesse o valor, nada garantiria que a
conquistaram uma legislação que garante o mínimo quantia recebida em dinheiro fosse efetivamente usa-
de dignidade e respeito aos trabalhadores deste País. da na alimentação. É bem possível que os trabalhado-
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res, sendo premidos por outras necessidades, desti- nhada sistematicamente pelo UNICEF e pelo IBASE,
nassem as quantias recebidas a outros fins, pondo do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, os quais
em risco seu estado nutricional. atestaram sua eficiência na diminuição da fome, da

Outra conseqüência nefasta é o desemprego. mortalidade infantil, dos índices de violência juvenil.

O~ empregos diretos gerados pel? PAT chegam a 31 ~ A propósito, os programas adotados seguiam a
mil, segundo estudo da USP. Senam centenas de ml- filosofia de transferência de renda não monetária de
Ihares de candidatos ao desemprego, entre emprega- distribuição direta de benefícios e de forma compen-
dos de lanchonetes, restaurantes e empresas adm;- satória.
nistradoras dos vales. Mesmo a agroindústria apre- N- b t t ' rt A ' d r"
sentaria reflexos negativos. É bom não esquecer que . ao o s an e a l~pO ancla essas pc Itlcas pu-

PA' . t . d d t d d USP bhcas para a populaçao carente, o Governador atual,
o >. movlmen a, aln a segun o o es u o a , S M . P '11 ... - d
volume de cerca de 1,7% do PIB brasileiro. r. arconl en o, iniCIOU sua gestao prom~ven ~ o

N
-. . I b d' desmantelamento de toda esta rede assistencial.
ao e posslve que um programa em-suce 1- O d' . o ..

d . I' t ' I"t d . . escre enclou mais de 60 ~o das famlhas carentes
o: que e exem~o In ernac~n~, Iml ~ o em

É
van~s que recebiam os benefícios e reduziu a freqüência da

palses, Posb~l~deds ar amdeaça o essa orma:
d

' mu a distribuição dos recursos a um ponto que não se sabe
Irresponsa I I a e e escaso com a sau e e O, , . _ . .
b t d b d d

mais quando os beneficIos serao novamente dlstnbu-
em-es ar e nosso povo a an onar uma as poucas 'd

políticas de segurança social consolidada no País, lOS.
instaurando programa que conseguiu tornar-se inde- É um absurdo que a população carente que de-
pendente das oscilações de governos 8 partidos. pende dessas políticas distributivas para ter o mínimo

Sim, pois a triste prática no País é de, a cada go- de condições de sobreviv~r.8aspirar a uma vida me-
vemo, mudar todos os programas, ignorando as difi- Ihor tenha de ver os beneficIos se perderem ao sabor
culdades que daí advêm para a população mais ca - de divergências partidárias.
rente. É necessário não apenas consolidar as políticas

No âmbito estadual, existem vários exemplos de que deram certo, mas também desenvolver novas. O
"desmonte" de iniciativas no plano social de governos grande déficit habitacional brasileiro, por exemplo;
anteriores. está a exigir que se pense em retomar canais de fi-

Em meu Estado, por exemplo, o Estado de Go- nanciamento à moradia popular, ainda que dentro de
iás, o Governador Maguito Vilela, no período de 1995 conceitos mais modernos do que os do antigo BNH.
a 1998, pôs em ação um dos maiores programas so- Poder-se-ia pensar, por exemplo, em parcerias com a
ciais do País, Não por acaso, um Governador do iniciativa privada.
PMOB, partido que desde sua fundação tem como Queria encerrar este pronunciamento fazendo
compromisso o combate à miséria e a luta pelo de- um apelo.
senvolvimento econômico do País. "" ,_, Para enfrentar as Imensas tarefas de erradlca-

Ahas, tambe~ nao e por ac~so que'Ade. acord? ção da pobreza no País, é necessária a união de to-
com estudo do. Instituto de Pesquisa Econo~~ca Aph- dos os partidos, é necessário que superemos diver-
cada -IP~A, divulgado recentemen~e, ~o~ ul~lm.os 20 gências ideológicas e partidárias, buscando juntos
anos o nu.~ero de pobres. n? B.rasll so dIminUIU em soluções que sejam viáveis e possam ser implemen-
duas ocasloes: durante a vlgencla do Plano Cruzado, tadas com o ,. d t b'l'd d, ,minimo e es a I I a e.
Implementado em 1986, sob o Governo Jose Sarney, ., _ .
e de 1995 a 1999, com a implantação do Plano Real, ~sse e um desafiO nao apenas do nosso povo; e
lançado no Governo de Itamar Franco. Nas duas ve- mundial. O grande desafio para o próximo milênio é
zes, portanto, sob o comando do PMOB. acabar com a fome em todo ,o mundo.

A Secretaria Especial de Solidariedade Huma- Esse imperativo ganha urgência especial hoje,
na do Governo de Goiás, da qual tive a honra de estar quando se prevê que, após os atentados terroristas
à frente no Governo Maguito, atendia, com diversos que vêm ocorrendo, o crescimento deve cair muito
programas, ao redor de 800 mil pessoas. Eram bene- nos países em desenvolvimento, empurrando outros
ficiadas 147 mil famílias em 242 Municípios de nosso milhões de seres humanos para a pobreza e conde-
Estado, entre as quais estavam incluídas quase 100 nando dezenas de milhares de crianças à morte por
mil crianças de zero a 6 anos de idade. desnutrição, doenças e miséria.

Não estou afirmando por minha conta que os A Sra. Nair Xavier Lobo - Permite-me V. Ex"
programas eram eficazes. Sua execução foi acompa- um aparte?



O Sr. Moroni lorgan - Deputado Euler Morais,
em primeiro lugar, quero cumprimentar V. Exa pelo
pronunciamento sobre a luta contra a fome. Em se
gundo lugar, cumprimento a Deputada Nair Xavier
Lobo, que também se referiu a esse assunto. VExas.
abordaram pontos importantíssimos. Muitas vezes
chamam de assistencialismo a ação de dar alimento a
uma pessoa. Claro que todos queríamos que nin
guém se humilhasse para pedir um prato de comida,
que todos tivessem emprego digno etc. Mas como fi-
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O SR. ~ULE~ MORAIS - Com muito prazer, Renda da Pessoa Física. Isto também traz dignidade
Deputada Nair Xavier Lobo. e eleva nosso padrão de vida. É preciso que o Gover-

A Sra. Nair Xavier Lobo - Deputado Euler Mo- no, nos momentos certos, seja elogiado por ter con-
rais, há momentos de reflexão na nossa vida em que cordado com a correção. Elogio o Ministro Arthur Vir-
pen~amos que o destino se encarrega de algumas gílio, também da nossa bancada, minha e do Deputa-
ações. Dirigia-me para cá apressadamente, inscrita do Euler Morais. Assinamos documento, ontem, em
que estava no Grande Expediente. Vim de carro. Da reunião ocorrida em Goiânia, e apresentamos nossa
Capital do meu Estado até Brasília é perto. São duas prioridade para a liberação dos recursos. Estamos vi-
horas e meia de viagem. Mas tive um imprevisto e li- ve~do ~omento in~sit~do: esta Casa aprovou o fim
guei para V. Exa e pedi-lhe que honrasse meu com- da Imunidade, restringindo apenas a questão da opi-
promisso com o Grande Expediente fazendo este pro- niã~, voto e palavras do Parlamentar. O Senado anali-
nunciamento sobre o grande drama da miséria em sara a proposta na CCJ. Vamos votar a correção da
nosso País. Mas pensava quando aqui chegava,De- tabel~ do Impos~o de Renda e trazer para debate o
putado Euler Morais, ouvindo-o pelo rádio do meu desafiO de erradicar a fome, elevando nosso padrão
carro, que o destino agiu bem. V. Exa foi quem condu- de saúde e de educaç~o. Deputado Euler Morais,
ziu no Governo Maguito Vilela, do PMDB, um dos ma- agradeço-lhe a oportunrdade do aparte e, especial-
iores resgates já feitos na questão da fome, que tanto mente, ter trazido à tribuna tema por mim proposto.
nos humilha. V. Exa comandou um dos maiores pro- O SR. EULER rviORAIS - Eu é que ágrd~d\fO u
gramas sociais deste País. Entendi que a troca estava V. Ex

a
, Deputada Nair Xavier Lobo, que tem um cora-

bem-feita, mas chego a tempo de apartear V. Exa e di- ção também voltado para o social. Demonstrou sua
zer que o tema que trazemos ao debate hoje é para sensibilidade a todo o Estado de Goiás, quando, ao
nós desafio enquanto irmãos nossos passarem fome. ocupar a Superintendência da LBA, implantou diver-
Nossa preocupação deve transpor as fronteiras do sos programas, entre eles o Programa de Lavouras
Brasil e recair sobre a população do mundo, principal- Comunitárias, que levava benefício a milhares de
mente dos países em guerra, assolados pela fome e pessoas que moram nas circunvizinhanças das nos-
necessidade. A mente dessas pessoas deve estar sas cidades e que necessitam realmente do alimento.
transtornada pela falta de alimentos. Programas soci- V. Ex

a
conduziu a LBA de forma tão brilhante que, evi-

ais que visem erradicar a fome precisam acontecer e dentemente, logo a seguir, veio ocupar cadeira nesta
são para nós um desafio. Deputado Euler Morais, Casa.
ex-Secretário de Solidariedade Humana no Governo O tema do combate à fome, suscitado por inicia-
Maguito Vilela, não foi por acaso que, enquanto ouvia tiva de V. EJ<B, é extremamente oportuno porque esta-
o pronunciamento de V. Exa , lia o resultado de pesqui- mos em dezembro, mês da solidariedade, fraternida-
sa eleitoral realizada em nosso Estado. Os números de, irmandade e família. É o mês em que milhares de
apontam 42,8% de intenções de voto para o Senador brasileiros dão prosseguimento à campanha "Natal
Maguito Vilela e 35,7% para o Governador Marconi sem Fome", do falecido Betinho. Essa campanha,
Perilla. Essa é a grata resposta da população à im- sem dúvida alguma, procura sensibilizar os brasilei-
plantação de programas dessa natureza. O Senador ros para o fato de que podemos, sim, ter um Natal
Maguito Vilela, há noventa dias, vem mantendo o fa- sem fome. Mais que isso: com políticas adequadas,
voritismo absoluto nas pesquisas, o que não ocorre podemos erradicar efetivamente a fome em todos os
por acaso. Portanto, o nosso programa, que V. Exa co- Estados brasileiros.
mandou, precisa ser referência no Brasil. Acompa- Com muito prazer, ouço o Deputado Moroni Tor-
nhado pelo UNICEF e pelo próprio Betinho, quando gano
era vivo, nosso programa mostrou à população goia
na e à brasileira que solidariedade dá certo. Diante da
grande dívida social do Brasil, solidariedade repre
senta hoje modernidade. Portanto, agradeço a V. ExB
a abordagem desse tema. Desejo que nesta semana
esta Casa consiga consolidar a posição positiva do
Presidente Aécio Neves. Quero elogiar também o Mi
nistro Arthur Virgílio, porque esta Casa traz na pauta
de amanhã tema também palpitante para a popula
ção brasileira: a correção da tabela do Imposto de
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cam aqueles que não têm as mínimas condições de
sobrevivência? V.Exas. são de um Estado em que o
problema da fome não é tão grande como é no Nor
deste, particularmente no nosso Ceará. Como ficam
as pessoas que não têm o que comer? Como explicar
a elas que é preciso mudar a política nacional, que te
mos de fazer uma divisão de renda mais apropriada?
Elas vão perguntar: "Deputado, e meus filhos como
vão comer? Enquanto tudo isso não acontece, o que
vai acontecer com os meus filhos?" Não admito isso.
Não consigo aceitar que a pretexto de extrapolar o
Orçamento pelo menos não se coloque comida na
mesa das famílias brasileiras. Podem ser pobres, po
dem não ter tido oportunidade, mas o direito de comer
têm que ter. Parabéns a VExa., Deputado Euler Mora
is, por este tema! Deveríamos debater mais sobre o
assunto, porque a maior vergonha para um cidadão
brasileiro é não ter o direito de comer.

O SR. EULER MORAIS - Muito obrigado, De
putado Moroni Torgan, pelo aparte, que se soma real
mente a nossa indignação por vivermos em um país
com tantos recursos naturais, com tantas potenciali
dades, e ainda existir milhões de brasileiros abaixo da
linha da pobreza, na indigência. Essa realidade não
nos permite acomodar.

O Parlamento precisa definir leis, políticas. Pre
cisamos contribuir para que esse problema seja diri
mido. Esperamos que o País se transforme numa re
ferência mundial. uma vez que temos todas as condi
ções de produzir para abastecer nosso povo e tam
bém para exportar e saciar a fome da população de
muitos outros países.

Não podemos ficar de braços cruzados frente a
tão grave ameaça. É necessário que unamos todos
os esforços para acabar com a miséria no Brasil e no
mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunida-
de.

A SRA. DOLORES NUNES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

A SRA. OOLORES NUNES (PMDB-TO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é notório que desde os
tempos do Presidente Washington Luiz Pereira de
Sousa, que proclamou "governar é abrir estradas", o
Brasil optou pelo transporte rodoviário. em detrimento
das demais modalidades. E só agora desperta para
outras opções, como os transportes ferroviário e hi
droviário.

De qualquer forma, sem embargo seu elevado
custo de manutenção, as rodovias respondem, no
País, por 96,3% do movimento de passageiros e por
63,1 % do transporte de cargas.

Aliás, consoante o Anuário Estatístico dos
Transportes de 1998, há mais de 1,6 milhão de quilô
metros de estradas de rodagem no território nacional,
sendo apenas 9,1 % pavimentadas.

Nossas rodovias, especialmente as que inte
gram o sistema rodoviário federal, estão em péssimo
estado de conservação, especialmente em algumas
regiões, como, especificamente, o Estado do Tocan
tins.

Nosso Estado é cortado pela rodovia BR-153,
conhecida como Belém-Brasília. Trata-se de estrada
de rodagem de fundamental importância para a inte
gração socioeconômica do País, interligando as Re
giões Norte e Nordeste ao Centro-Sul e Sudeste do
Brasil. Por ela transitam milhares de caminhões, con
tribuindo para o escoamento da produção e para que
cargas sejam transportadas aos mais remotos rin
cões nacionais.

Pois bem, a BR-153 está com sua conservação
extremamente comprometida, e a situação agra
vou-se significativamente com o grave acidente que
ocorreu no último dia 4 de dezembro. Como é de co
nhecimento geral, na altura do km 420, entre os Muni
cípios de Barrolândia e Miranorte, imensa cratera
abriu-se nessa rodovia, tragando alguns veículos e
causando mortes.

O acidente provocou um autêntico colapso no
fluxo de veículos pela Belém-Brasília, causando no·
vos acidentes e obrigando todos os motoristas a colo
carem seus veiculos em balsas, em Lajeado e Paraí
so do Tocantins, onde filas quilométricas esperam o
momento de utilização das balsas. As últimas notícias
que temos dão conta de que o acesso às balsas está
cada vez mais difícil, pois a estrada que vem sendo
utilizada encontra-se virtualmente intransitável.

Os prejuízos decorrentes são imensos. As car
gas perecíveis vêm sendo deterioradas nos cami
nhões, que sofrem enorme desgaste e são danifica
dos pela precariedade dos trechos rodoviários que
têm de vencer.

É preciso, por conseguinte, que haja prioridade
absoluta no sentido da reconstrução do trecho da
BR-153 em questão, assim como que a mesma rodo
via tenha sua conservação e recuperação acelera
das. Trata-se, a nosso ver, de medida imperativa para
que a economia da imensa região servida pela Be
lém-Brasília não entre em colapso.



Trata-se de menosprezo à inteligência do cida
dão fluminense, nobres colegas Parlamentares, con
siderar que em agências dos Correios os assinantes
terão condições necessárias de obter atendimento
em áreas que ultrapassem a simples referência de
inscrição para novas linhas ou para realização de
transferências.

Na condição de Deputado Federal, representan
te dos interesses do norte, do noroeste e do cen
tro-norte fluminense, e estando sempre presente nos
Municípios dessa macrorregião, tenho presenciado a
constante insatisfação de usuários da Telemar. Por
isso, não posso me furtar, neste momento, de criticar
veementemente o encerramento das atividades dos
postos de atendimento da companhia.

É preciso registrar que a Agência Nacional de
Telecomunicações estabelece, em seu Plano Geral
de Metas e Qualidade, que as empresas concessio
nárias de telefonia devem manter postos de atendi
mento pessoal, conforme expõe os arts. 32, 33 e 34
do referido documento, determinando a necessidade
de se manter funcionários específicos para o atendi
mento e que 95% dos clientes que comparecerem às
agências não podem esperar mais de dez minutos
para ser atendidos.

É no mínimo engraçado que a Telemar não in
forme aos consumidores mudanças administrativas
que os afetam diretamente, mas que apresente ope
racionalidade ímpar quando envia correspondências,
cobrando débitos indevidos, praticando atos conside
rados irregulares por diferentes PROCONs em todo o
Estado do Rio de Janeiro, rigorosamente questiona
dos, por exemplo, pela Associação Nacional de Assis
tência ao Consumidor e ao Trabalhador - ANACONT.

Estamos encaminhando, tendo em foco as re
centes medidas da empresa Telemar, pedido de pro
vidências à ANATEL, para que possamos definir uma
postura crítica de fiscalização em relação ao fecha
mento dos postos de atendimento, como também re
querer a avaliação do desempenho da companhia e a
adoção de sanções, se for configurada a presença de
práticas lesivas ao consumidor ou conflitantes com o
que estabelece o Plano Geral de Metas e Qualidade
previsto pela agência reguladora.

Ao encerrar este discurso, registro a confiança
de que serão tomadas as medidas passíveis para o
caso, compreendendo este Parlamentar ser a
ANATEL uma das agências regulamentadoras do Go
verno Federal de maior resolutividade e uma das
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É O veemente apelo, portanto, que fazemos des- por meio de uma Central de Atendimento ou pelo tu-
ta tribuna ao ilustre Ministro dos Transportes, Sr. Alde- multuado teleatendimento da companhia, o terrível
rico Lima. 104.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho ao plenário deste emi
nente Parlamento apresentar meu repúdio à forma
desrespeitosa como tem atuado a companhia telefô
nica Telemar, não somente no Município de Campos
dos Goytacazes, com mais de 400 mil habitantes,
considerado pólo de toda a região norte fluminense,
como em demais cidades do interior do Estado do Rio
de Janeiro.

Tem sido a Telemar, no decorrer de 2001, uma
das empresas a registrar o maior volume de reclama
ções de consumidores junto ao PROCON de Campos
dos Goytacazes, com problemas que vão da emissão
de contas irregulares à demora para instalação de no
vas linhas, mesmo que os procedimentos relativos ao
serviço já tenham sido devidamente saldados com a
companhia.

Por fim, se não bastasse a série de irregularida
des levantadas pelo PROCON, não só em Campos,
como outros Municípios, somos surpreendidos, como
cidadãos e usuários do serviço de telefonia prestado
pela companhia, pelo fechamento de seus postos de
atendimento em todo o Estado do Rio de Janeiro, tra
zendo prejuízos que serão profundamente sentidos
nessa área justamente pelas comunidades mais ca
rentes.

Configura-se como total descalabro o fecha
mento de mais de cinqüenta postos de atendimento
da Telemar espalhados pelo Estado do Rio de Janei
ro, em medida administrativa efetuada no último dia 3
de dezembro, sem que se providenciasse sequer a
devida informação aos consumidores por meio de
campanhas em veículos de comunicação; sem que se
buscasse esclarecer onde serão prestados os serví
ços que tão fragilmente já eram oferecidos, quase ina
cessíveis quando se tinha concretamente um local
definido, com funcionários da companhia, para se
efetuar solicitações, reclamações.

É ridículo, Sr. Presidente, o tratamento dispen
sado pela Telemar quando a empresa se desculpa, in
formando que todos os serviços estarão disponíveis
para os seus assinantes em agências dos Correios
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mais ágeis na fiscalização, na defesa, fundamental
mente, dos direitos dos usuários do sistema de telefo
nia nacional.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex8 que autorize a di
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu
nicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje faço uso da tribuna
desta Casa para felicitar o Município de Itaporã, em
meu Estado, Mato Grosso do Sul; que ontem, dia 10
de dezembro, comemorou seu aniversário de 48
anos.

Parabenizo os moradores daquele Município e
aproveito o ensejo para agradecer às lideranças de
Itaporã, em especial ao Presidente da Câmara Muni
cipal, Sr. Célio Poveda, e ao Prefeito Antônio Cordeiro
Neto, meu dileto amigo, pelo título de Cidadão Itapo
ranense, que me foi concedido no dia 4 deste mês,
homenagem que me honra profundamente e reafirma
os compromissos por mim assumidos junto àquela
população.

O Município de Itaporã está situado a sudoeste
de Mato Grosso do Sul, entre os Rios Brilhante, Pa
nambi e Santa Maria; ocupa uma área de 1.327 quilô
metros quadrados, estando a 230 quilômetros da Ca
pital, Campo Grande. Sua vocação econômica desta
ca-se principalmente na agricultura, com boa partici
pação na pecuária do Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao longo
de minha atuação política, Itaporã tem tido grande
participação nos meus trabalhos. Como Parlamentar,
destinei a esse Município mais de 1 milhão de reais,
atendendo às mais diversas áreas, entre elas sanea
mento, saúde, infra-estrutura hídrica, habitação e in
fra-estrutura urbana, obras que beneficiaram todos os
itaporanenses. Esses recursos representam apenas
parte do que ainda pretendo fazer para que Itaporã
continue crescendo cada vez mais e progrida mais
ainda.

Parabéns Itaporã!

O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste final
de semana não fui a minha cidade, Corumbá, no Pan
tanal, como faço todas as semanas. Permaneci na
Capital de Mato Grosso do Sul, onde participei, ao
lado do Dr. César Galhardo, Deputado Estadual e diri
gente da FUNLEC, importante escola de Campo
Grande, da formatura de dezenas de jovens estudan
tes.

À importante solenidade compareceram quase
mil pessoas. Estava presente o Vice-Governador Mo
acir Kohl e outras autoridades. Aqueles jovens, assim
como todos os jovens brasileiros, na sua irreverência,
alegria e dignidade, desafiam a crise e o desemprego
no nosso Brasil e acreditam que a escola é o melhor
caminho para eles. Tive a honra de entregar o diplo
ma à bela e jovem Vanessa, filha do meu amigo-irmão
de infância, Harildo Escolástico da Silva, da UFMS,
como também a muitos outros garbosos jovens que
se educam para crescer na vida.

Quero dizer à Vanessa e ao amigo Harildo que
foi para mim grande honra poder participar do impor
tante evento, principalmente porque considero a edu
cação fator preponderante e fundamental na vida de
todo homem e toda mulher.

Sr. Presidente, também estive com aposentados
e trabalhadores na Rua Afonso Pena durante a tradi
cional distribuição de jornais fe~a naquela cidade. Mu
itos reclamaram da interferência do Governo Federal
para que fosse aprovado o projeto que modifica a CLT
contra os interesses dos trabalhadores, retirando de
les direitos conquistados a duras penas ao longo de
muitos anos. São coisas como essas que agravam a
fome e o desemprego no País.

Testemunhei a satisfação de milhares de servi
dores públicos de Mato Grosso do Sul que, após quin
ze anos de martírio, receberam, pela primeira vez, o
salário em dia e o décimo terceiro salário.

Estão de parabéns, por seu esforço, o Governa
dor Zeca do PT e o Secretário Paulo Duarte, que para
minha honra é de minha cidade natal. A luta para colo
car em dia as contas do Estado e os salários não foi
fácil, pois o Governo Popular implantou, ao mesmo
tempo em que lutava para resgatar as contas públi
cas, vários projetos e programas de interesse social,
como o Bolsa-Escola, que dá a cada família 136 reais.

Sugiro ao Presidente Fernando Henrique Car
doso, que faz na televisão uma bela propaganda do
seu programa Bolsa-Escola, que concede 15 reais às
famílias, a elevação desse valor para o que é concedi
do no meu Estado.
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Há ainda o Projeto Tijolo por Tijolo, de moradia
popular, realizado em parceria entre Municípios e Go
verno Federal; o Projeto Che Roga Mi, também de mo
radia, palavra tupi-guarani que significa "minha peque
na casinha"; o Programa de Segurança Alimentar Nu
tricional, que visa erradicar a fome não com um saco
lão qualquer, mas com alimento digno - ele atenderá
115 mil pessoas que passam fome em Mato Grosso do
Sul, o maior produtor de gado do Brasil. a Estado con
tabiliza hoje 22 milhões de cabeça de gado. Lá não há
bezerro abandonado. a mesmo não se pode falar so
bre as crianças abandonadas em todo o Brasil.

Há ainda o Banco do Povo; programa de refor
ma e de construção de escolas; programa de recupe
ração de pontes em estradas vicinais para viabilizar a
produção; programa de implantação de redes de
água, de infra-estrutura e vários assentamentos.
Estamos também concluindo a sonhada ponte sobre
o Rio Paraguai, em Corumbá. No passado, para man
ter obras, passava-se até seis meses sem pagar o sa
lário dos servidores públicos.

Parabéns ao Governo Popular de Mato Grosso
do Sul, formado por um conjunto de jovens gestores
públicos liderados pelo Governador Zeca do PI. a
povo sul-mato-grossense é justo e saberá reconhecer
a grande obra que está sendo feita no meu Estado.

Avante, Mato Grosso do Sul! Viva o Pantanal!

Tenho certeza de que o esforço de homens pú
blicos, como Zeca do PT e tantos jovens gestores, é
exemplo para administradores brasileiros e caminho
para retirar o País da grave crise em que se encontra.

O SR. ALDIR CABRAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. ALDIR CABRAL (Bloco/PFL-RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, honrou-me a Liderança do
Partido da Frente Liberal desta Casa com a indicação
do meu nome para que, ocupando a tribuna, expres
sasse os sentimentos maiores de agradecimento e de
homenagem do partido e da Câmara dos Deputados
à Igreja de Deus, por sua presença no Brasil e por sua
participação no processo contínuo e eficiente que se
realiza em nosso País, por intermédio das igrejas
evangélicas, de recuperação moral e espiritual do
nosso povo.

a crescimento da população evangélica no Bra
sil é perfeitamente notado não só por meio das esta
tísticas oficiais, mas também e sobretudo pela visuali
zação perceptível de templos, de instituições, de mo-

vimentos e de comunidades evangélicas que surgem
a cada dia em todos os Municípios brasileiros, o que
facilita o acesso do povo à palavra de Deus. E, como
"a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus", quanto mais
se prega, mais o povo se converte, e mais vidas são
transformadas pelo poder do Evangelho, e mais igre
jas são construídas.

Nesse processo de restauração espiritual do
Brasil e dos brasileiros está inserida a Igreja de Deus
que, em sua "Declaração de Fé", afirma, enfaticamen
te, a crença "na inspiração verbal da Bíblia" e "em um
só Deus, existente eternamente em três pessoas: o
Pai, o Filho e o Espírito Santo". Seguindo esses dois
princípios básicos e fundamentais para se reconhe
cer a igreja verdadeiramente evangélica, a Igreja de
Deus declara, ainda, crer "que todos, homens e mu
lheres, pecaram e destituídos estão da glória de
Deus, e que o arrependimento é ordenado por Deus a
todos como necessário para o perdão dos pecados";
"que justificação, regeneração e novo nascimento são
operados pela fé no sangue de Jesus Cristo".

Em outros pontos de sua "Declaração de Fé", a
Igreja de Deus centraliza sua atenção na importância
da vida de santificação e de humildade. Crê a Igreja
de Deus "na santificação subsequente ao novo nasci
mento, pela fé no sangue de Cristo, pela palavra de
Deus, a Bíblia Sagrada, e pelo Espírito Santo". Crê,
ainda, na santidade como modelo de vida de Deus
para o seu povo.

Assim, é de se ver como extraordinariamente im
portante a existência de igreja que prega e sustenta a
santificação e a vida de santidade de seus fiéis. Nisto
reside um dos veios de trabalho para a recuperação do
homem caído em seus delitos e pecados. Felizmente,
em sua quase totalidade, as igrejas reconhecidamente
evangélicas pregam os mesmos princípios de fé. Há
exceções no chamado mundo cristão, especialmente
nas igrejas cristãs não-evangélicas, que dogmatizam
outros princípios de fé e não asseguram a seus fiéis a
certeza da salvação pessoal em Cristo Jesus, transfe
rindo à Igreja o poder salvífico, exclusivo do Filho de
Deus, Jesus Cristo. A salvação não está na Igreja, nem
no batismo, nem nos dogmas. E bem diz a "Declaração
de Fé" da Igreja de Deus: "que justificação, regenera
ção e novo nascimento são operados pela fé (pessoal)
no sangue de Jesus Cristo".

Mas se, historicamente, a santidade de vida é
uma das características desta Igreja que hoje home
nageamos, outro aspecto decorrente de sua "Decla
ração de Fé" merece ser mencionado. Refiro-me à
consciência doutrinária de que a humildade é indis
pensável à prática do verdadeiro Cristianismo. Tanto
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assim é que a Igreja de Deus mantém como sacra
mentos o Batismo, a Santa Ceia e o Lava-Pés. Foi na
lavagem dos pés de seus discípulos que Jesus deu a
maior lição de humildade para toda a humanidade. A
Igreja de Deus, repetindo sistematicamente esse ato,
assume comportamento de humildade somente pró
prio aos que vivem, realmente, a vida de santidade.

A santidade e a humildade, juntas, combatem a
vaidade e eliminam o orgulho e a jactância espirituais.
Por isso, os "Ensinos da Igreja de Deus", adotados
desde 1910 e ministrados pela Igreja de Deus aos
seus membros e ao seu Ministério Pastoral são enfá
ticos nesses pontos e, se bem observados, condu
zem os seus atentos observadores ao cerne das
Escrituras Sagradas em linguagem simples e facil
mente assimilável.

Sei que a Igreja de Deus, como denominação
evangélica, foi fundada no dia 19 de agosto de 1886.
Sei que, historicamente, é a primeira denominação
evangélica pentecostal do mundo. Iniciada com a reu
nião de apenas oito pessoas, simples camponeses
residentes na região montanhosa do Estado da Caro
lina do Norte, Estados Unidos da América, a Igreja de
Deus hoje se espraia pelo mundo, marcando presen
ça em mais de 140 países, entre os quais o Brasil,
onde chegou em 12 de maio de 1955, unindo-se à en
tão Igreja Calvário Pentecostal que, à época, reunia
cerca de 700 fiéis. Daquela abençoada união resul
tam, hoje, mais de 500 congregações e igrejas orga
nizadas, com Ministério de aproximadamente 450
pastores e Iíderes que orientam espiritualmente cerca
de 25 mil membros professos, além de crianças, con
gregados e visitantes não professos.

Acolhendo os que sofrem com a pobreza, com a
orfandade, com o vício e com as diferenças sociais, a
Igreja de Deus mantém no Brasil instituições filantró
picas tais como orfanatos, casas de recuperação de
toxicômanos, casas para idosos e creches. Essas ins
tituições independem do auxílio governamental e são
mantidas pelas contribuições dos membros de igrejas
e de congregações locais.

Além disso, prepara seus futuros pastores em
Faculdade Teológica própria que, de orientação não
sectária, abre suas portas a alunos oriundos de ou
tras denominações evangélicas. Por sua densa e
substancial grade de matérias, pelo nível de seus pro
fessores, pela seriedade com que ministra o ensino
teológico, pela
freqüência na oferta de cursos e de seminários de re
ciclagem e de capacitação de obreiros, a Faculdade
Teológica da Igreja de Deus, que funciona em Brasí
lia, tem merecido a melhor apreciação da comunida-

de evangélica, reconhecimento este que não poderia
ser omitido na oportunidade destas justas homena
gens.

A sede nacional da Igreja de Deus no Brasil é na
cidade de Brasília, Distrito Federal, mas sua força de
atuação se faz presente em todas as regiões geográ
ficas do País. Isso lhe assegura evidente expansionis
mo, o que ocorrerá para a honra e a glória do nome do
Senhor Jesus.

Quero, em nome da Liderança do Partido da
Frente Liberal, agradecer à Igreja de Deus, na pessoa
de seu Supervisor Nacional, Pastor Expedito Ferreira
de Melo, e na dos demais membros do Conselho Exe
cutivo Nacional, pelo muito que esta amada igreja
vem realizando em favor do nosso Brasil com sua atu
ação evangelizante, capaz de arrancar do crime, do
vício, do pecado, das trevas e das mãos de Satanás
milhares de brasileiros que hoje, transformados em
cidadãos aptos ao exercício da vida em sociedade,
asseguram ao País maior equilíbrio moral e social.
São pessoas que, aceitando a mensagem salvadora
de Jesus, tornam-se não apenas melhores cidadãos
deste mundo e deste País, mas também cidadãos dos
céus e embaixadores do Reino de Deus. São pessoas
que não dão trabalho ao Estado, que não freqüentam
estabelecimentos correcionais, que não protagoni
zam o tráfico de entorpecentes nem a violência no
trânsito, que cumprem os seus deveres com a família,
a Igreja, o Estado e a sociedade. São "os santificados
em Cristo Jesus, chamados para serem santos com
todos os que em todo lugar invocam o Nome de Nos
so Senhor Jesus Cristo".

A Igreja de Deus existe, a partir dos oito campo
neses da Carolina do Norte, há exatos 115 anos. No
Brasil, como Igreja Evangélica do Calvário Pentecos
tal, existe desde 1935. E, como Igreja de Deus, desde
1955. São 66 anos de caminhada em prol do Reino de
Deus. Incontáveis são os frutos desse trabalho que,
somente na eternidade, poderão ser, realmente, di
mensionados.

Sr. Presidente, agradecendo à Liderança do
meu partido na pessoa do Deputado Inocêncio Olivei
ra por esta oportunidade de saudar a Igreja de Deus
no Brasil, quero manifestar a minha certeza de que
esta igreja há de prosseguir, fiel a seus princípios,
proclamando o Evangelho da Graça de Deus em Cris
to Jesus e de que sua expansão se dará ainda em
maior intensidade pela dedicação de seus pastores e
obreiros, aos quais estendo minha destra de compa
nheirismo cristão, de solidariedade e do mais absolu
to respeito.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - em São Paulo a propósito da aprovação do chamado
A Mesa registra que se encontram nas galerias da tast track, pela Casa dos Representantes dos EUA.
Câmara dos Deputados estudantes do Estado de São Com efeito, a apertada votação em que, por apenas
Paulo que ora nos visitam. um voto, fez com que o Presidente George W. Bush

Sejam bem-vindos a esta Casa. obtivesse a aprovação do mandato negociador alme-
O SR. JOSÉ CARLOS FONSECA JR. -Sr. Pre- jado, foi, afinal, viabilizada por concessões que visa-

sidente, peço a palavra pela ordem. ram a aplacar o ânimo protecionista de alguns pode
rosos lobbies entrincheirados no Congresso daquele

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - país. Salvaguardar artificialismos protecionistas que
Tem V. Ex

a
a palavra. beneficiam setores ineficientes da economia nor-

O SR. JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (Blo- te-americana não abre caminho nem para os entendi-
co/PFL-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. mentos sobre a ALCA nem para o início da Rodada
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Grande Expe- do Milênio, no âmbito da OMC. Ao contrário, sinaliza
diente de ontem pronunciei discurso com ampla abor- negativamente, ao perpetuar práticas protecionistas
dagem sobre a importância crescente para todos os que em muito e há muito vêm prejudicando setores
brasileiros das relações internacionais e da nossa po- como os de suco de laranja, produtos agrícolas em
lítica externa. geral, têxteis, calçados e produtos siderúrgicos.

Assuntos que antes se limitavam aos iniciados e Liberalizar é antônimo de proteção artificial. As
especialistas, hoje se tornam próximos de todos nós complexas negociações da ALCA apenas poderão
e são visíveis no nosso dia-a-dia. Convivemos com avançar caso a principal economia do mundo, os
crises em lugares remotos, como se acontecessem EUA, compreenda com clareza que o Brasil só aceita-
em nossa vizinhança: recessão na Europa, desaque- rá discutir integração continental se vislumbrar nessa
cimento econômico nos Estados Unidos, crise na opção estratégica uma relação custo/benefício que
Argentina, terrorismo e guerra, instabilidade cambial justifique e assegure o verdadeiro interesse nacional.
na Ásia, tudo, enfim, pode afetar nossos empregos, Como é de habito considerar que política exter-
nossa renda, nosso desenvolvimento. na, por sua dimensão permanente e estrutural, repre-

O mundo, vasto mundo, ficou pequeno. As dis- senta aspecto suprapartidário da atuação governa-
tâncias, reduzidas. A instantaneidade da informação, mental, faço eco da reação firme de nosso Chefe de
os fluxos financeiros e comerciais, a famosa globali- Estado, o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
zação de que tanto se fala. Eis a realidade de nossos para mostrar aos nossos parceiros externos, e sobre-
dias. tudo aos EUA, que o Congresso Nacional brasileiro

Daí, Sr. Presidente, a importância de trazermos exercerá as suas responsabilidades superiores tam-
para o debate público, na democracia brasileira, as bém nessas áreas de relevância estratégica para o
principais questões de política externa. Dentre estas, Brasil.
avultam os temas como as relações econômicas in- Era o que tinha dizer.
ternacionais, as opções de integração regional e as A SRA. NICE LOBÃO _ Sr. Presidente, peço a
negociações com vistas à liberalização do comércio
mundial. O comércio internacional constitui, potenci- palavra pela ordem.
almente, o mais eficaz instrumento de distribuição de O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
riquezas entre países e regiões do globo. Tem V. Ex

a
a palavra.

O Brasil já é ator protagonista nessas matérias e A SRA. NICE LOBÃO (Bloco/PFL - MA. Pela
tem a possibilidade de multiplicar seu peso no cenário ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
internacional, em benefício de nosso projeto de de- dente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez nos de-
senvolvimento e do bem-estar de nossa população. bruçamos sobre a análise do Orçamento anual do
Encontramo-nos, neste momento, diante de opções País para encontrar uma solução adequada à valori-
estratégicas que, nesse sentido, haverão de repercu- zação do salário mínimo brasileiro.
tir de forma duradoura em nosso futuro. Errar, nessas A busca de um reajuste superior ao índice infla-
decisões críticas, pode nos condenar ao atraso e à cionário, aproximando ano a ano o salário mínimo ao
pobreza. valor ideal, preconizado pela Constituição Federal, é

Por essas razões, registro nos Anais do Paria - o interesse que deve nortear todos os Parlamentares
mento brasileiro a altiva posição do Presidente Fer- comprometidos com os trabalhadores e cidadãos bra-
nando Henrique Cardoso, que se manifestou ontem sileiros, dependentes do irrisório piso salarial.
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A Comissão Mista de Orçamento não pode des
conhecer a importância do reajuste para milhões de
brasileiros, incluindo os aposentados e pensionistas.

Desde os primeiros momentos do nosso man
dato parlamentar pugnamos, Sr. Presidente, por um
salário mínimo nacional equivalente a 100 dólares.

Não concordamos com argumentos superficiais
de ausência de fontes de recursos. Aliás, vem se tor
nando rotina no Brasil tratar com absoluto rigor o pa
gamento orçamentário das dívidas e seus juros, en
contrando-se as fontes sem dificuldades. Enquanto
as autoridades monetárias conseguem, sem esforço,
destinar recursos para o pagamento da dívida exter
na, para o salário mínimo o Congresso Nacional que
encontre as fontes!

As fontes de recursos são as mesmas, desde
que o mundo é mundo! Saem de impostos, confiscos,
multas, contribuições, entre outras receitas arrecada
das com muita fúria pelo Estado brasileiro.

Podemos, sim, destinar algo em torno de 3 bi
lhões de reais no Orçamento de 2002 para um reajus
te aceitável do salário mínimo.

O que não concordamos é com o ínfimo valor
pretendido pelo Governo, não mais que 190 reais,
equivalente a um reajuste de 5,56%.

Lembro-me, Sr. Presidente, de que no início do
ano passado já defendíamos um salário mínimo em
torno de 200 reais. Alguns burocratas do Governo e
até Parlamentares diziam que o Brasil iria à bancarro
ta caso aprovássemos um valor superior a 151 reais!

O Brasil não quebrou com o salário mínimo de
180 reais. E não quebrará se aprovarmos um salário
mínimo de 220 reais para 2002. O que é pouco, Sr.
Presidente, diante das necessidades básicas de uma
família e, sobretudo, frente aos constantes reajustes
das tarifas públicas e dos combustíveis, muito acima
dos percentuais pretendidos pelo Governo para o sa
lário mínimo.

A Comissão que trata do salário mínimo não
pode decepcionar o povo brasileiro. Com o apoio da
sociedade e dos Deputados comprometidos com os
trabalhadores e aposentados, haverá de encontrar
fontes no Orçamento de 1 trilhão de reais, suficientes
para um salário mínimo digno em 2002.

Apelamos nesse sentido para os líderes partidá
rios, o Presidente Aécio Neves, todos os Parlamenta
res que assumiram compromisso público nos seus
Estados e perante a Constituição.

Não lutamos contra o Governo, mas a favor do
povo brasileiro. E o povo brasileiro espera uma res
posta favorável do Congresso Nacional e dos líderes

partidários que comandam as votações. Resposta fa
vorável ao povo, nessa questão, é atribuir ao salário
mínimo o índice correspondente a 100 dólares.

Acredito, Sr. Presidente, que a liberação das
bancadas para votar segundo suas consciências e
seus compromissos nos Estados de origem certa
mente legitimará a decisão soberana do Congresso
Nacional, próxima da expectativa do povo brasileiro.

Em outras palavras: uma decisão dessa impor
tância merece que os Líderes liberem suas banca
das, assumindo cada Parlamentar sua responsabili
dade com o eleitorado que o elegeu e com o Estado
que representa.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Convido os Srs. Deputados que estejam em seus ga
binetes ou nas demais dependências da Casa a com
parecerem ao plenário para registrar presença, a fim
de que se possa iniciar a Ordem do Dia. O painel re
gistra a presença de 125 Srs. Deputados. Encon
tram-se na Casa 285. Compareçam, portanto, ao ple
nário para registrar presença.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex<t a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, assomo à tribuna para tratar de assunto re
ferente à Pastoral da População de Rua de Angra dos
Reis, de cujo Município já fui Prefeito.

O pessoal da Pastoral da População de Rua, se
diada na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, pa
droeira daquele Município, convocou o representante
da Secretaria de Desenvolvimento Social para reu
nião, no dia 2 de abril passado, para tratar de atos vio
lentos cometidos contra a população durante as ma
drugadas. O representante da Prefeitura não compa
receu à paróquia para discutir o trabalho social de
senvolvido por ela, que envolve inclusive outros seg
mentos organizados da sociedade. No dia 7 de de
zembro, a Pastoral da População de Rua fez gravíssi
mas denúncias. Se essas denúncias tiverem sido ori
entadas pela Prefeitura, é condenável; caso contrário,
esta precisa tomar conhecimento da situação para
agir de forma enérgica.

Todos os dias, em Angra dos Reis, normalmente
entre 2 e 3 horas da madrugada, pessoas encapuza
das colocam a população de rua em algumas vans e
as despejam em alguns pontos, de preferência ao
longo da Rodovia Presidente Dutra.
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Alguns dos recolhidos, que conseguiram, depo
is de alguns dias, voltar para Angra dos Reis, relata
ram o fato aos membros da Pastoral que cuidam da
população de rua.

O Município, que comemorará 500 anos de his
tória, não pode, de forma alguma, tratar dessa ques
tão social - que é grave, séria e complexa - de forma
tão banal.

Não posso acreditar que tenha sido ação orien
tada pela Prefeitura de Angra dos Reis, Município que
represento nesta Casa.

A Prefeitura deve adotar posição humilde e sen
tar-se com os membros da Pastoral da População de
Rua da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição
para debater o problema, detectar de onde está par
tindo essa orientação e de onde estão vindo essas
pessoas que têm total desrespeito aos direitos huma
nos.

Se é nossa vontade construir uma sociedade
pacífica e fraterna, na qual as pessoas possam convi
ver com o mínimo de harmonia, não podemos deixar
de enfrentar, destemidos, o problema, fruto do mode
lo de sociedade perversa, em que cada vez mais au
menta o número dos que não têm sua dignidade hu
mana respeitada. Trata-se de problema sério.

Espero que a Prefeitura de Angra dos Reis se
reúna, o mais rapidamente possível, com os mem
bros da Pastoral para discutir o assunto. A violência
tem de acabar.

Já denunciei o fato à Comissão de Direitos Hu
manos da Câmara dos Deputados para que ela nos
auxilie a combater tão inaceitável violência cometida
contra a população de Angra dos Reis.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Enio 8acci, 3° Suplente de Secretário.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

# O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicial
mente, gostaria de informar que participamos da ho
menagem que a Câmara Municipal de Campinas
prestou, ontem, ao Deputado Bispo Wanderval, con
cedendo-lhe o título de Cidadão Campineiro, razão
pela qual me congratulo com S. Exa

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últi
mos dias, ao abrirmos os grandes jornais do País e
mesmo por intermédio da televisão, pudemos consta-

tar a grande publicidade patrocinada pelo Governo
Federal para convocar os trabalhadores a compare
cerem às agências da Caixa Econômica Federal e as
sinarem o que estão chamando, com grande estarda
lhaço, de o maior acordo do mundo.

A propaganda refere-se ao cumprimento da lei
recentemente sancionada pelo Presidente da Repú
blica que permite o pagamento da correção do saldo
do FGTS correspondente aos planos econômicos de
1989 e 1990. Segundo a lei aprovada pelo Congresso
Nacional, os créditos começarão a ser pagos em ju
nho de 2002.

O problema é que o trabalhador, ao comparecer
às agências da CEF, não é sequer informado sobre os
créditos que lhe são devidos, conforme determina a
lei sancionada. Mesmo assim, para que o acordo não
seja feito na última hora, ele é instado a assinar for
mulário pelo qual começará a receber seus créditos
no próximo ano, sem antes tomar conhecimento dos
valores que lhe devem ser pagos, por direito.

O mais grave é que muitos trabalhadores, obri
gados pelas dificuldades que passam no momento e
sem os esclarecimentos indispensáveis para tomada
de posição, são levados a assinar o acordo mesmo
sem ter o conhecimento exato de seus direitos, o que
torna o chamado termo de adesão instrumento, no
mínimo, desonesto, na medida em que representa a
renúncia total a qualquer ação na Justiça.

Cabe, portanto, às entidades sindicais esclare
cer seus trabalhadores a não assinarem qualquer
acordo sem antes conhecer os cálculos efetuados
pela Caixa Econômica Federal e comprovar que os
valores a receber correspondem ao que estabelece a
lei. O comparecimento às agências da CEF, ou dos
Correios, ou ainda o acesso via Internet deve se res
tringir à atualização do endereço e nada mais.

O trabalhador precisa, antes de mais nada, co
nhecer os cálculos da CEF para depois decidir se as
sina o termo de adesão ou se aciona os meios judicia
is para decidir sobre eventuais conflitos. O FGTS é
patrimônio dos trabalhadores e da Nação. A lei que
corrigiu os saldos do Fundo, ainda que tenha abrangi
do apenas dois dos quatro planos que resultaram em
prejuízo, não pode induzir o trabalhador a concordar
com algo que ele não conhece.

É responsabilidade do Governo, por intermédio
da Caixa Econômica Federal, apresentar seus cálcu
los para que os que têm direito às correções façam,
conscientemente, sua opção. Afinal, o que a lei prevê
é acordo, e não imposição.

Era o que tinha a dizer.



Regina Parizi lamenta também o fato de o Go
verno apontar diversos "responsáveis" pela crise do
setor, inclusive dizendo que a regulamentação, atra
vés da Lei n° 9.656, de 1998, discutida e aprovada no
Congresso Nacional há três anos, é a grande vilã da
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O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente, história. Sempre o Congresso Nacional é o grande vi-
peço a palavra pela ordem. lão no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a Na verdade, fortalecer o Sistema Único de Saú-
palavra. de deve ser a atitude prioritária do Governo Federal, e

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. não enganar a população com um discurso vazio.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- O cenário atual não permite que o consumidor
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o que me traz à tribu- tenha alternativa alguma. Se ele quiser fugir do tão
na no dia de hoje é a preocupação de milhares de bra- combalido SUS, deve procurar um plano individual de
sileiros que investiram parte do seu precioso e parco saúde que não oferece qualquer segurança de aten-
salário em planos individuais de saúde, já que o Go- dê-lo devidamente.
verno Federal não garante a todos uma assistência Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputa-
médica digna. dos, deixo minha indignação com mais essa situação

Os dados são alarmantes, segundo publicações de desrespeito ao consumidor brasileiro, não só do
de diversos jornais e revistas especializadas em todo lado do Governo Federal, como também das empre-
o Brasil. O perfil da situação financeira da maioria dos sas inescrupulosas.
planos de saúde é bastante desanimador, e isso vem Sr. Presidente, quando vamos nos consultar, al-
prejudicando os consumidores, que apenas assis- gumas dessas empresas costumam nos jogar de um
tem, impotentes. lado para outro. Há pouco tempo, em Belo Horizonte,

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, das 2.723 uma das minhas secretárias foi muito mal atendida
empresas registradas na Agência Nacional de Saúde num hospital conveniado. O estabelecimento man-
Suplementar, só 1.700 continuam ativas. A crise atin- dou-a para um segundo hospital, que, por conseguin-
ge, sobretudo, as empresas de medicina de grupo, te, a enviou para um terceiro. Ela acabou caindo num
cujo endividamento supera em três vezes seu patri- quarto hospital, que não tinha apartamento adequado
mônio líquido. Somente neste ano, oito operadoras do para seu filho e prestou-lhe péssimo atendimento.
Rio de Janeiro fecharam as portas; em São Paulo, É isso o que temos a nossa disposição: planos
uma operadora está sob liquidação extrajudicial, en- de saúde mal dirigidos e mal fiscalizados pelo Gover-
quanto duas estão sob intervenção da ANS. no Federal.

Esses números, mais a proliferação de planos Era o que tinha a dizer.
de saúde baratos e excludentes, que enganam o con- Muito obrigado.
sumidor, deixam-nos atônitos, ainda mais quando ve- O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
mos o Ministério da Saúde em posição negligente di- palavra pela ordem.
ante de tão grave crise. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a

A Presidenta do Conselho Regional de Medicina palavra.
de São Paulo - CREMESP, .Sra. Regina Pari~i, disse O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem.
qu~ o .Governo Federal esta a~otando soluçoes ~~e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
~reJu?lcam o bol~ dos consumidores, e~ c~mentarlo Deputados, aproveito esta oportunidade para prestar
a revista Con.s~mldor S.A:, ~obre a cogltaçao d~ Go- homenagem a alguém especial, com quem pude con-
ver~o er:n abm linhas de credltos do BNDES com Juros viver quando exerci o cargo de Secretário-Executivo
mais baiXOS para salvar as empresas: do Programa Comunidade Solidária.

Em vez de ficar emprestando dinheiro Refiro-me ao grande sociólogo Vilmar Farias,
público para as empresas privadas, o Go- que faleceu há alguns dias. Doutor em Sociologia
vemo deveria reajustar a tabela do SUS. pela Universidade de Harvard e assessor especial do
Assim, as pequenas operadoras teriam con- Presidente Fernando Henrique Cardoso, Vilmar tinha
dições de sobreviver só com o dinheiro ga- formação irretocável na área da Sociologia e da Filo-
nho com a prestação de serviços ao SUS. sofia. Era pensador, intelectual e operador político e

dedicou todo o seu talento e todo o seu curto tempo
de vida ao povo e à Pátria.

Estudioso, com conhecimento profundo da reali
dade brasileira - poucas pessoas detinham tantas in
formações sobre o processo econômico e social do
Brasil como Vilmar -, dotado de espírito metódico e
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investigativo, deu contribuição extraordinária para as
políticas públicas e para a democracia brasileira.

Vilmar foi um dos que participaram da concep
ção de proposta revolucionária que originou tanto o
Conselho quanto o Programa Comunidade Solidária.
Colaborou na concepção de programas avançados
nas áreas da reforma agrária, da educação e da saú
de. Foi um dos mentores dos Projetos Alvorada, Bol
sa-Escola e Bolsa-Alimentação, enfim, dos grandes
projetos sociais do Governo Fernando Henrique.

Conheci Vilmar Farias quando assumi a Secre
taria-Executiva do Comunidade Solidária. Foi grande
surpresa conhecer pessoa de tanta importância na
vida política do País e, ao mesmo tempo, tão simples
e discreta. Vilmar Farias, no primeiro dia em que con
versamos, levou-me, do Bloco A do Comunidade Soli
dária até o seu gabinete no Palácio do Planalto, em
seu pequeno carro, dirigido por ele mesmo. Quando
chegamos ao gabinete, vi que ficava do lado mais
próximo ao do gabinete do Presidente da República.

Sr. Presidente, aos poucos, ao tratar do combate
à pobreza, foi revelando quadro detalhado da realida
de brasileira e preocupação social. Tocou-me muito,
repito, ver pessoa tão importante para os destinos da
República, que merecia tanta confiança do Presidente
da República, tão avessa aos holofotes, tão preocupa
da em realizar, em fazer as coisas acontecerem e não
em aparecer e ceder às tentações da vaidade.

Desde o início da sua amizade com o Presiden
te Fernando Henrique, no Chile, passando pela mili
tância em São Paulo, ao longo dos sete anos em que
acompanhou o amigo Presidente da República, Vil
mar foi importante coadjuvante, porém, extremamen
te discreto nas suas ações.

Fiquei pensando, no dia em que o conheci, nas
pessoas íntegras, competentes e dedicadas que não
se deixam deslumbrar pelo poder, mas que participam
de maneira decisiva da vida de um povo e de um país.

Vilmar era um daqueles seres obstinados que
acreditam ser possível mudar o mundo, não de forma
violenta e especular, mas com muito trabalho, compe
tência, dedicação, amor e infinita paciência.

Ele entendia seu papel histórico ao lado do Pre
sidente, no centro do poder, mas também entendia
que as enormes contradições deste País não se re
solveriam num passe de mágica, como uma lista de
desejos, de uma hora para outra. Ele sabia que era
preciso compreender a fantástica complexidade da
nossa sociedade, transformando-a de acordo com as
reais possibilidades de fazê-lo. Esse foi o seu norte.

Fiquei muito contente quando conheci Vilmar,
por saber que existem pessoas como ele ajudando a

decidir o futuro do nosso País: despojadas, simples,
discretas e eficientes, que nunca caem na tentação
de buscar vantagens pessoais ou da simples vaidade
de obter admiração pública. Fiquei contente por ser
brasileiro e por ver com que seriedade, com que dedi
cação se pensam os destinos da nossa Pátria e da
nossa gente a partir do centro do poder brasileiro.

É realmente uma pena que Vilmar não tenha po
dido continuar seu trabalho. Diria que ele é quase in
substituível. Fico pensando na falta que faz urna pes
soa como ele ao Presidente da República, mas fico
também pensando como faz falta uma pessoa como
ele a qualquer dirigente público que, realmente, queira
levar adiante proposta transformadora e competente.

Que bom seria se existissem muitos como Vil
mar Farias pelo Brasil afora, despojados e preocupa
dos com o sofrimento humano acima de tudo. Vilmar
deixa muita saudade à esposa, Regina, e a todos os
seus amigos, que ficam com a responsabilidade de
cultuar sua memória e de prosseguir na sua luta.

Muito obrigado.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, estamos discutindo o desmem
bramento da Universidade Federal da Paraíba e a cri
ação da Universidade Federal de Campina Grande.

Trata-se de projeto que tem longa história. Qu
ando eu fazia parte da Universidade Federal da Paraí
ba, como estudante - na oportunidade, presidia o Di
retório Central dos Estudantes -, já havia essa dis
cussão. No nosso Estado, existe urna Universidade
Estadual. A pretensão é vê-Ia federalizada.

Ocorre que o projeto em pauta não trata efetiva
mente da federalização de uma nova universidade,
nem da criação de outra, e, sim, do desmembramento
da atual Universidade Federal da Paraíba, instituindo
o seu Campus 11 como Universidade Federal de Cam
pina Grande.

Isso foi motivo de polêmica. O projeto originário
da universidade apenas instituía o Campus 11 como
Universidade Federal de Campina Grande. No projeto
do Ministério, que está na pauta, isso foi expandido
para outros campi do interior. Neste ponto, entra uma
questão fundamental, que é a autonomia universitária.

Quando se vai discutir a questão da qualidade
do ensino, pesquisa e extensão, o princípio da auto
nomia universitária é exatamente para preservar a in-
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gerência política em questões dessa natureza; senão,
daqui a pouco, vamos ter aqui um debate sobre ques
tões administrativas da universidade, que, na verda
de, devem ser discutidas no âmbito da universidade.

Em função disso, na semana passada, nós nos
manifestamos, em audiência pública, para que a co
munidade universitária possa efetivamente ser ouvi
da e opine, especialmente o Conselho Universitário.

Lá procedemos a uma série de reuniões.
Ontem, chegou-se a um entendimento com diversos
diretores dos campi do interior de que, de fato, deve
remos aprovar o projeto, porém fazendo uma modifi
cação, que tem por objetivo preservar o projeto origi
nário da Universidade Federal da Paraíba, que cria a
Universidade Federal de Campina Grande. Isto é fun
damentaI. A preservação da autonomia universitária
nessas matérias é uma questão de princípio. Eu sei
que existe a pretensão de se criarem diversas univer
sidades, o que é outra questão, outro assunto. A cria
ção de universidades, sim, é matéria política, mas o
desmembramento e a incorporação de campi são
questões atinentes à autonomia administrativa da
universidade.

Se começarmos a fazer desmembramentos e
fusões sem ouvir os Conselhos Universitários, criare
mos um grave precedente, pois não há regra alguma
que garanta melhor qualidade do ensino, da pesquisa
e da extensão, que é o objetivo que nós pretendemos
alcançar.

Portanto, com base no entendimento que pre
serva a autonomia da universidade e recupera o pro
jeto original, eu penso que esse compromisso deve
ser subscrito por todos os membros da representação
federal da Paraíba. Espero, também, que os Srs. líde
res nos apóiem e que o Congresso Nacional aprove
esta matéria, da forma que julgamos correta.

Eu acredito que isso será possível, primeiro por
que o projeto em análise não cria despesas. Nós não
estamos criando uma universidade nova, mas des
membrando a universidade que já existe, o que é im
portante para aquela região carente de uma institui
ção com as características da futura Universidade Fe
deral de Campina Grande que, certamente, voltará
suas atividades especialmente para a área tecnológi
ca, pois lá existe um centro especializado e com
imensa capacidade.

Portim, desejo deixar registrado que, feita a mo
dificação e respeitada a autonomia universitária, evi
dentemente, somos pela aprovação do projeto. Que
remos deixar bem claro que esse nosso entendimen·
to não se aplica apenas à Universidade Federal de

Campina Grande, ora em debate, mas a qualquer ou
tra universidade no Brasil.

A autonomia administrativa das universidades
deve ser preservada. Do contrário, estaremos interfe
rindo em assunto no qual este Congresso não está
habilitado a fazer modificações.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen
tares, espero que hoje à noite aprovemos o requeri
mento de urgência urgentíssima com base neste
acordo. Sem o acordo, não teria sentido aprovarmos o
requerimento de urgência urgentíssima. Mas com
este acordo firmado - todos os Parlamentares da Pa
raíba o subscreverão - teremos um processo em con
formidade com o preceito da autonomia universitária
e com o interesse do povo da Paraíba, o que não é in
compatível com o princípio da autonomia administra
tiva da universidade.

O SR. EBER SILVA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. EBER SILVA (Bloco/PST - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna da nossa Casa, com
muita alegria, em nome de toda a população do Esta
do do Rio de Janeiro, para destacar e deixar registra
do nos Anais da Câmara dos Deputados o que foi a
belíssima sessão solene realizada ontem no Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Marcos
Faver, abriu uma sessão solene para empossar três
novos Desembargadores naquela Corte de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro. O momento é muito especi
al não só para o Judiciário do Estado, mas também
para a OAB e a Magistratura, instituições que libera
ram dos seus quadros, para a constituição da Corte
maior da Justiça do Estado, dois juízes e um advoga
do. Refiro-me aos juízes Dr. Passos e Dr. Leite e ao
advogado militante, membro da OAB/RJ, Dr. Francis
co de Assis Peçanha, ontem nomeados Desembar
gadores do Estado do Rio de Janeiro.

Quero falar sobre o grande homem Francisco de
Assis Peçanha, nascido em Ernesto Machado, belo e
agradável distrito da cidade poema, São Fidélis, no
noroeste do Rio de Janeiro. Ao longo da sua vida, pri
mou na luta pela dignidade do próximo, da família e
do cidadão, tendo feito carreira como funcionário ban
cário e advogado. Em sua família, há muitos advoga
dos. Seu sogro, Or. Jonas Lopes, é grande criminalis
ta. É hoje o Dr. Francisco de Assis Peçanha um dos
novos Desembargadores do nosso Rio de Janeiro.
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Sem dúvida alguma, Deus, na sua infinita bon
dade, derramou muitas graças sobre a vida do Dr.
Francisco e da sua família. Com denodo e muito altru
ísmo o Dr. Francisco exerceu a advocacia primando,
fundamentalmente, pela assistência jurídica aos me
nos favorecidos.

Tenho uma alegria muito grande em privar da
amizade de toda a família do Dr. Francisco de Assis
Peçanha, inclusive de sua esposa, Ora. Roseli, e de
seu cunhado, Dr. Jonas Lopes, membro do Tribunal
de Contas do Estado.

Deixo a toda a população fluminense esta men
sagem, registrada nos Anais da Câmara dos Deputa
dos, informando que no dia de ontem, 10 de dezem
bro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Tribu
nal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu na sua for
mação de Desembargadores um homem que durante
toda sua vida pugnou pelos direitos humanos.

Alegro-me, portanto, Sr. Presidente, em fazer re
ferência a essa sessão solene no Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, ocorrida ontem, agradecendo a
Deus e parabenizando o Dr. Francisco de Assis e a re
gião norte e noroeste do Estado, principalmente
Ernesto Machado, em São Fidélis, por ter dado à Jus
tiça do Rio de Janeiro quadro tão ilustre.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Queremos

convocar os Srs. Deputados que estejam em seus ga
binetes, em trabalhos de Comissões e nas demais
dependências da Casa a virem ao plenário registrar a
presença no painel.

Necessitamos de quorum para iniciar a Ordem
do Dia. Portanto, venham ao plenário.

O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. MÁRCIO BITTAR (Bloco/PPS-AC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos meses, vi
vemos no País intensa mobilização em torno das alte
rações na CLT, propostas pelo Governo Federal. O
desfecho foi, como sempre, a vitória do Governo, que,
por meio de sua base política no Congresso, obteve
os votos necessários após o fortuito episódio do apa
gão no painel de votação.

Nem quero aqui me deter nos desatinos cons
tantes do projeto, que, na ânsia de facilitar as coisas
para o capital, deixa o trabalhador, principalmente
aqueles de categorias vinculadas a pequenos sindi
catos no interior do Brasil, totalmente a mercê do pa-

trão. Seria tardio e desnecessário vituperar contra o
projeto. Meu voto contrário ao Governo já é por si
mesmo o testemunho de minha posição como Parla
mentar representante de um Estado pequeno, cujos
trabalhadores seguem, infelizmente, à mercê das cor
rentes hegemônicas do sindicalismo no Brasil.

É desnecessário especificar cada um dos itens
alterados - direitos elementares como a remunera
ção do trabalho noturno, prazo de registro na carteira,
hora extra, férias, décimo terceiro salário, duração da
jornada - e comprovar seu significado maléfico para o
trabalhador brasileiro.

Outros, aliás, já o fizeram aqui e na imprensa.
Meu partido, o PPS, foi um dos que se manifestaram
publicamente em defesa do trabalhador e da legisla
ção que há décadas assegura-lhe garantias mínimas,
hoje solapadas pela perspectiva de negociações
lobo-cordeiro travestido de patrão-empregado.

Sr. Presidente, quero fazer aqui, mais uma vez,
uma contestação que é permanente, porque perma
nente é a prática governista de negociar por meio da
liberação de recursos de emendas parlamentares os
votos daqueles que se deixam manobrar por este ex
pediente. Se fosse tipificado no Código Penal, este
seria titulado como crime continuado, praticado insis
tentemente pelo Governo Federal contra a dignidade
do Parlamento. Se não é crime, porém, certamente é
vilipêndio. É atentado à dignidade, assemelha-se a
suborno, é imoral.

As denúncias que se seguiram à votação do
projeto comprovam mais uma vez que o Governo
FHC, sem pejo nem escrúpulos, abre as portas dos
gabinetes ministeriais e as torneiras dos cofres públi
cos para manipular as consciências dos que se do
bram a seus desígnios. Ao mesmo tempo, pune os
contrários com a mais absoluta restrição financeira. A
lista de votação do projeto é hoje a senha para os
agentes burocráticos dos Ministérios. Não há exame
de mérito da emenda. Nem mesmo a posição política
do beneficiário, na maioria dos casos Prefeitos de pe
quenas cidades do interior, é observada. A troca é
descarada. Se votar a favor, tem liberação garantida;
se votar contra a emenda, não é liberada.

Em outras oportunidades, eu disse desta tribu
na que a criação das emendas parlamentares ao
Orçamento, justificadas ao tempo em que foram cria
das como uma forma de o Parlamentar dirigir parte
dos recursos públicos para áreas de atuação que lhe
pareçam prioritárias, ao longo do tempo foi completa
mente distorcida.

Em tese, há quatro setores envolvidos na libera
ção das emendas parlamentares.
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o Governo, detentor da realização de um orça
mento autorizativo, manipula no tempo e no montante
os recursos das emendas. Faz contenções para libe
rações de acordo com suas conveniências e estabe
lece, com isso, uma espécie de chantagem com o
Parlamentar. Ou vota a favor de seus interesses ou
não tem emendas liberadas.

O Parlamentar, autor da emenda e, por isso
mesmo, comprometido com a realização das obras
ou serviços correspondentes, fica a cada votação im
portante, à mercê da vontade do Governo e de sua
guilhotina nas emendas. Sua consciência política, as
conseqüências do projeto em pauta, o interesse da
sociedade ficam em segundo plano perante a chanta
gem governamental. Boa parte cede e trocam suas
posições por liberações.

O Prefeito, realizador, na maioria dos casos, das
obras e serviços pertinentes, portanto, beneficiário polí
tico das emendas, exige a liberação. De certo modo,
atuam como indutor exigente de um posicionamento do
Parlamentar que assegure a liberação dos recursos. É,
neste sentido, um aliado do Governo Federal.

A sociedade, especialmente nos pequenos Muni
cípios, no mais das vezes desinformada e distante dos
temas nacionais, é levada pelo imediatismo da informa
ção do tipo:" Deputado fulano de tal liberou tais recursos
para tais obras". Não se explica que a tal liberação
deu-se à custa de um voto que lhe oprime e atinge ne
gativamente em suas conseqüências práticas.

Além disso, é necessário considerar que em
muitos casos as emendas foram transformadas em
arma que Parlamentares usam para cooptar Prefei
tos, em instrumento de favorecimento de empreiteiras
e em campo de proliferação de corrupção.

Em síntese, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ou tomamos alguma posição no sentido de,
como propus anteriormente, tornar obrigatória a exe
cução das emendas ou, nos termos em que se encon
tram e são geridas, elas não têm razão de existir, a
não ser como instrumento de manipulação da vonta
de de Parlamentares, verdadeiro balcão de interes
ses menores, meio de chantagem e suborno, veículo
fisiológico de cooptação, indignidade e escárnio do
Parlamento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL-MG. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
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dente, Sras. e Srs. Deputados, terminando o ano, de
vemos enumerar os vários setores da vida nacional
que se destacaram. Novamente, os produtores rurais
vêm surpreendendo pela pujança e pelo dinamismo
no desenvolvimento do ager brasileiro e pelo recor
des de produção e de exportação. A conquista se dá
apesar das incertezas do atual panorama econômico
e da malfadada reforma agrária.

Nesse sentido, estamos presenciando silenciosa
revolução do cerrado brasileiro. O jornalista Daniel Piza,
na edição do jornal O Estado de S.Paulo de 5 de no
vembro de 2001 , mostra que o Centro-Oeste já colhe
40% dos grãos da safra nacional e tem potencial para
dobrar a produção agrícola em dez anos: "Se o Presi
dente Juscelino Kubitschek estivesse vivo para rodar as
estradas irregulares que cortam o Centro-Oeste, pen
saria estar vendo a realização de um sonho seu: a interi
orização do desenvolvimento brasileiro".

Juscelino Kubitschek, que morreu em 1976 em
acidente na Via Dutra, rodovia que liga os Estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo, defendeu para a sua
gestão (1956/1960) o agronegócio como chave para
saltar "50 anos em 5" e construiu Brasília, no Planaho
Central, de olho na necessidade de deslocar a popu
lação do litoral para o interior, explorando seu potenci
al econômico. Décadas depois, o cerrado do Cen
tro-Oeste vem dando salto produtivo que pesquisador
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
Regis Bonelli, chama de "revolução invisível".

Mas essa revolução não foi causada exatamen
te pelos motivos esperados por JK e está longe de ser
invisível. O cerrado já produz 40% dos grãos e da car
ne bovina produzidos no País. Cidades surgem e
crescem velozmente em todas as suas latitudes, de
Barreiras, na Bahia, a Paragominas, no Pará; de Bal
sas, no Maranhão, a Lucas do Rio Verde, no Mato
Grosso, até mesmo dilatando suas fronteiras para o
semi-árido nordestino e para a floresta tropical ama
zônica.

No estudo de Bonelli, até 1996, o impacto da ar
rancada agrícola sobre o índice de Condições de Vida
(ICV) da região é eloqüente. Rondonópolis, por exem
plo, ampliou-o em 77% no período pesquisado. E se
trata de revolução em andamento.

Para Alberto Duque Portugal, Presidente da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA, instituição de pesquisa cuja história é en
trelaçada com a do desenvolvimento do cerrado, a re
gião tem potencial para produzir, pelo menos, o dobro
em dez anos. O País planta, no momento, a safra
2002, que, segundo se estima, ultrapassará a barreira
das 100 milhões de toneladas de grãos, mas, a de-
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pender do cerrado, esse número logo será considera
do pequeno. "O Brasil aprendeu que a agricultura é
definitivamente estratégica para o desenvolvimento
de um país", diz Portugal. "Abrimos uma nova frontei
ra agrícola, não só para o Brasil, mas também para o
mundo todo".

Nos últimos 10 anos, a produção do cerrado
vem crescendo à taxa média de 5% ao ano. Mas dos
127 milhões de hectares disponíveis para a produção
de grãos e carnes, apenas 60 milhões estão ocupa
dos: são 10 milhões dedicados à agricultura e 50 mi
lhões, à pecuária. Destes 50 milhões, 80% têm pastos
em degradação ou já degradados, que podem ser re
cuperados com a integração da lavoura. Assim, se o
cerrado já consegue produzir 40 milhões de tonela
das de grãos em 10 milhões de hectares, é possível
calcular - ao menos imaginar - o que ele ainda não
produz, sem necessidade de desmatar áreas novas.
O norte de Mato Grosso e o sul do Tocantins são algu
mas áreas de enorme potencial, por causa do solo
mais fértil, que apenas começaram a ser exploradas.

"Foi essa produção do cerrado que permitiu ao
Brasil falar grosso em Doha", diz Portugal, referin
do-se às exigências brasileiras de derrubada das bar
reiras agrícolas dos países desenvolvidos, formula
das na reunião da Organização Mundial do Comércio
(OMC) no Catar, na semana passada. Com a abertu
ra dos mercados para os produtos agrícolas brasilei
ros - incluindo a China, que acaba de ingressar na
OMC e que é grande consumidora de farelo de soja
brasileiro -, Portugal acredita que a safra nacional
poderá aumentar ainda mais rapidamente. "É o setor
mais competitivo da nossa balança de pagamentos",
lembra. "Apenas China e índia podem competir com o
Brasil, mas nosso potencial é maior."

Quanto ao futuro, explorar esse potencial exige
mais do que as oportunidades de exportação e a ocu
pação de novas áreas. A lista de providências a tomar
começa pela melhora da infra-estrutura da região.
Além das estradas ruins, há enorme carência de fer
rovias e de hidrovias para transportar a carga para
portos mais próximos a custo menor. A maior parte da
produção do cerrado ainda é desovada por rodovias
até os portos do Sul e do Sudeste, a uma média de mil
quilômetros de distância, onde chega custando duas
vezes mais. Hidrovias nos Rios Madeira e Araguaia e
ferrovias como a FERRONORTE e a FERROESTE,
além de rodovias para o chamado "arco norte" (de
Roraima ao Amapá), fariam a produção escoar de
modo muito mais barato para os mercados externo e
interno.

"Para produzir mais, o Centro-Oeste precisa
apenas de adequada infra-estrutura, especialmente
de transportes", diz Fabiano Costa, analista de agro
negócio do Rabobank International do Brasil, autor de
tese de mestrado sobre o assunto. "A região já tem
bom apoio dos Governos Estaduais, e os fazendeiros
são bastante profissionais".

O Custo Brasil também inclui o preço e os pro
blemas de acesso à energia, fundamental para o
agronegócio, o atraso e o corporativismo dos portos
e, claro, as travas burocráticas e tributárias. Os produ
tores do cerrado esperam incentivos para compra de
máquinas e de adubos, que são importados.

"Não queremos subsídios", diz o fazendeiro Ri
cardo Merola, agropecuarista do cerrado. "Uma difu
são maior da tecnologia e a redução da cascata de
impostos já fariam dobrar o PIB do agribusiness".

O Presidente da EMBRAPA lembra também que
há avanços para realizar na sustentabilidade ambien
tai do cerrado e na qualidade de seu produto, os quais
dependem de maior participação do setor privado na
pesquisa agropecuária e da ação coordenada entre
pecuaristas e agricultores para uso mais intensivo
das terras. Isso inclui ampliar a tendência de diversifi
cação das culturas da região, onde se produz muita
soja (60% da área) e carne bovina, mas também,
cada vez mais, algodão, arroz, milho, sorgo, feijão e
carnes de aves e de suínos. A irrigação também tem
papel mais importante a cumprir, embora seja cara.

Obviamente, por fim, o crescimento do cerrado
depende também do aumento do poder aquisitivo dos
brasileiros, já que o mercado interno é o maior consu
midor dos grãos e das carnes da região. Mas a produ
tividade que o cerrado atingiu, depois de aberto à
competição internacional, já é conquista concreta.
Em algumas áreas, ela ultrapassa a média america
na. "A globalização expurgou o amadorismo", diz o
agrônomo da EMBRAPA João Klutchkoski, enquanto
dirige pelos campos de soja do sul de Goiás. "E, ao
contrário do que se pensa, nosso produtor é ávido por
tecnologia e informação. São essas coisas que estão
revolucionando o cerrado, apesar da falta de política
de fomento agrícola". Viajando pela região, o outro
JK, o ex-presidente, concordaria.

Sr. Presidente, cabe ressaltar o papel da
EMBRAPA, muito bem salientado por Daniel Piza: "O
progresso do cerrado brasileiro é indissociável da his
tória da EMBRAPA. Desenvolvida nas repartições do
Ministério da Agricultura, a pesquisa agropecuária
sobre o cerrado se tornou órgão federal autônomo,
vinculado ao Ministério em 1973. A segunda fase, por
assim dizer, veio na virada dos anos 80 para os anos
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90. A EMBRAPA passou a defender a adoção do plan
tio direto e a melhorar geneticamente as sementes
importadas, que adaptou às condições tropicais, fa
zendo do cerrado a "nova fronteira agrícola" que o
presidente da instituição, Alberto Duque Portugal, de
fine: "Não só exportamos cada vez mais alimentos
para o mundo, mas também técnicas agrícolas para
outros países tropicais, na África e na Ásia".

Com orçamento de cerca de R$ 650 milhões por
ano, mantido a essa média desde 1995, a EMBRAPA
tem 2 mil pesquisadores espalhados pelo País, a mai
oria com mestrado ou doutorado. Seu trabalho não se
limita ao cerrado. Vai desde pesquisas com uvas para
os vinicultores de Bento Gonçalves, no Rio Grande do
Sul, até os estudos da mata pré-amazônica, em re
giões como o norte do Mato Grosso e o sul do Pará,
para onde as culturas do cerrado começam a se es
praiar. "É claro que precisaríamos de mais dinheiro e
de pessoal, mas nossa estrutura é uma das maiores
entre as dos países em desenvolvimento", diz Portu
gal. Na sede, em Brasília, há acervo de 83 mil genes
de plantas, fundamental para desenvolver variedades
com maiores produtividade, resistência e adaptabili
dade. "Hoje, quem tem genes está com tudo", resume
a curadora Magali Wetzel.

A EMBRAPA trabalha com alguns milhares de
parceiros, como universidades e centros de pesquisa
estaduais e empresas privadas. "Precisamos envol
ver cada vez mais a iniciativa privada", diz Portugal. "A
Lei de Inovação, que está no Congresso, será funda
mentai para isso, ao criar o fundo setorial para o agro
negócio".

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com
a reforma agrária e implantar, urgentemente, política
agrícola em nosso País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para falar so
bre o desmembramento da Universidade Federal da
Paraíba e a criação da Universidade Federal de Cam
pina Grande. Trata-se de projeto que há 25 anos vem
sendo discutido, com muita ânsia de realização, pela
comunidade universitária do meu Estado.

Quando se fala em progressão do ensino gratui
to, vemos que Minas Gerais, por exemplo, tem oito
universidade federais e vai conseguir mais duas, o

que pode ocorrer hoje, se discutirmos o mérito nesta
Casa, enquanto Pernambuco tem apenas duas uni
versidades federais e está conseguindo mais uma.
Contudo, o Estado da Paraíba, em momento ímpar,
somente depois de 25 anos de discussão, traz a este
Plenário a discussão a respeito da criação dessa uni
versidade.

Na semana passada, por falta de consenso, não
conseguimos votar o requerimento de urgência ur
gentíssima. Mas hoje ele volta à pauta. Portanto, faço
um apelo para que este requerimento seja aprovado
e, depois, no momento oportuno, discutiremos o méri
to da questão.

Hoje, é só aprovação do requerimento. E, com
ele, poderemos ampliar a discussão que há 25 anos
vem sendo feita. As comunidades paraibana e campi
nense precisam e querem que isso aconteça, porque,
depois de criada essa universidade, poderemos dar
expansão e ampliação ao ensino gratuito e universitá
rio do nosso Estado.

A mensagem do Poder Executivo contempla,
em todos os seus artigos, a criação dessa universida
de. É óbvio, é natural que, em projeto como este, não
haja unanimidade nem consenso geral. Pode ser que,
num campo ou em outro, possa discordar-se da es
sência da matéria. Mas quero dizer a V.Exas. que é
sentimento universal da Paraíba a criação dessa uni
versidade.

Quero fazer exatamente um apelo a esta Casa,
onde se encontra a essência da representação e da
discussão de ternas de interesse do povo brasileiro:
que possamos avançar, a exemplo de outros Estados
da Federação, na criação de novas universidades.

A Universidade de Campina Grande terá o cen
tro Campus 11, hoje vinculado à Universidade Federal
da Paraíba. A ele estarão ligados os campi de Patos,
de Cajazeiras e de Sousa, o que permitirá a essa uni
versidade densidade maior de conhecimento, urna
oportunidade ímpar para que os centros universitári
os daquele Estado possam juntos crescer e se desen
volver.

Os artigos do projeto dispõem que a implanta
ção seja gradativa. Antes que se elabore o Regimento
Interno da Universidade Federal de Campina Grande,
que ele seja regido pela Universidade Federal da Pa
raíba. Somente depois de criado o estatuto da Univer
sidade de Campina Grande, eJa tomará o rumo ne
cessário, a exemplo de sua própria autonomia, criada
nesta Casa, e da prerrogativa - e aí concordo que a
comunidade universitária seja ouvida - de que haja
uma universidade democrática.
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Entretanto, em momento nenhum, a Paraíba
pode perder a oportunidade ímpar da criação da Uni
versidade Federal de Campina Grande, com o des
membramento da Universidade Federal da Paraíba.
Quando a criação de novas universidades representa
melhoria nos outros Estados, além do clamor pelo en
sino gratuito, a Paraíba não pode e não deve ficar de
fora do avanço educacional que o Estado precisa.

Muito obrigado.

O Sr. Enio 8acci, 3° Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio,
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna no dia de hoje cha
mar a atenção desta Casa para um fato que, embora
já se tenha tornado corriqueiro no País, tem represen
tado intensa exploração dos menos favorecidos, se
jam eles indivíduos, empresas e até mesmo órgãos
públicos, pelo poder financeiro.

Num tempo de recessão, desemprego e enxur
radas de falências, o Brasil constata que um segmen
to está tirando vantagem, e mu~a vantagem, da situa
ção. É sabido que as instituições financeiras, princi
palmente as bancárias, são as empresas que mais
obtiveram lucros nos últimos três anos. Para se ter
uma idéia, os lucros dos trinta maiores bancos que
atuam no Brasil cresceram em média 300% ao ano. E
é preciso considerar que tais instituições são privilegi
adas nas questões tributárias, o que intensifica ainda
mais seus rendimentos.

Em qualquer cidade brasileira, por menor que
seja o povoado ou o bairro, há pelo menos dois ban
cos. Em algumas localidades podem ser encontrados
até seis bancos diferentes. É certo que não estão ten
do prejuízos, caso contrário não se estabeleceriam
em tais localidades.

Qualquer cidadão, por mais simples que seja,
depende de alguma forma dos serviços bancários,
pelos quais paga diversos tipos de tarifa. Diga-se de
passagem, tarifas cada dia mais abusivas e exorbi
tantes. E, pior, elas são as mesmas e possuem custos
análogos em qualquer lugar, independentemente de
tamanho, região, grau de produtividade ou condição
econômica da cidade.

Pergunto, Sr. Presidente: qual é a contrapartida
que de fato essas instituições oferecem a seus clien
tes? Pode-se dizer que nada, em comparação aos al
tos lucros que obtêm.

O lucro referente a todas as agências bancárias
de uma determinada instituição é encaminhado às
grandes metrópoles e ali centralizado. Uma pequena
parcela é direcionada por algumas dessas institui
ções a programas de assistência social e esportivos,
quase sempre localizados também nas grandes Capi
tais ou onde ficam as sedes dos bancos. São investi
mentos que merecem, sim, todo nosso reconheci
mento e aplauso. Meu questionamento, Sr. Presiden
te, não diz respeito às doações em si, tampouco es
tou condenando as iniciativas. Muito pelo contrário,
apenas objeto os critérios utilizados no direcionamen
to dessas quantias, desses lucros, que, na maioria
das vezes, acabam beneficiando sempre as mesmas
cidades, os grandes centros urbanos deste País.

Fico pensando: não seria mais coerente se os
banqueiros ou responsáveis pela distribuição de ver
bas e implantação de programas optassem para que
uma parcela desses vultosos lucros fosse aplicada na
própria localidade onde o banco está exercendo sua
atividade, ou seja, nos pequenos Municípios? Não
seria mais justo e lógico que aqueles que sustentam
os serviços bancários em cada região - os usuários,
muitos deles extremamente pobres, vivendo ou ten
tando viver em regiões pouco desenvolvidas, sem ao
menos uma escola ou um posto de saúde decente 
fossem favorecidos com programas assistenciais lo
cais? Não seria essa uma forma razoável de compen
sar o favorecimento que as instituições bancárias re
cebem do Governo Federal, entre outros, a redução
do Imposto de Renda?

Faço este alerta, Sras. e Srs. Deputados, porque
é absurda a exploração financeira imposta aos cida
dãos. E não há como fugir dela. Ou pagamos, muitas
vezes sem saber o que, ou simplesmente o serviço
nos é negado. O lucro é a palavra de ordem, não im
portando quem o propicia.

Um estudo revelou que as trinta maiores institui
ções financeiras mais que dobraram seus lucros nos
últimos três anos, acumulando mais de 21 bilhões de
reais, favorecendo-se da desgraça alheia, do deses
pero de brasileiros cuja última saída é contrair em
préstimos.

Essa situação precisa, deve e pode ser revertida.
As cidades não podem continuar sendo exploradas e
extorquidas tanto pelo Poder Público, que não retribui
com serviços condizentes e permite que haja cada vez
mais deterioração e depredação na maioria das cida-
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des, quanto pelo descaso de empresas que apenas
querem usufruir e sugar o pouco que lhes resta.

Sr. Presidente, esta é apenas uma reflexão so
bre o assunto, mas, quem sabe, se estas idéias fos
sem incorporadas e materializadas, não se poderia
transformar a fisionomia das nossas cidades, que
hoje funcionam apenas como bomba de sucção dos
grandes bancos, que levam seus lucros integralmente
para as Capitais, principalmente para a grande metró
pole que é São Paulo.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL-MA.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, já nos primórdios das
civilizações a engenharia se fez presente, tendo os
seus primeiros registros na época em que os homens
habitavam as cavernas. No Brasil Império a ciência da
engenharia dava os seus primeiros passos em nossa
terra, mas foi com Getúlio Vargas que chegou o reco
nhecimento da prática dessa profissão em nosso
País. Com a promulgação do Decreto Federal nO
23.569/33 teve-se oficializado o exercício da enge
nharia, da arquitetura e da agrimensura e, com isso,
ganhou muito a Nação.

Muitas são as grandes obras que elevaram, no
âmbito internacional, o conceito da engenharia brasi
leira. Muitos são os grandes profissionais dos quais
muito nos orgulhamos, e, para que não se cometam
injustiças, deixamos de enunciá-los.

Mas, Sr. Presidente, nesta data em que se co
memora o Dia do Engenheiro, não poderia deixar de
vir a este plenário prestar minha homenagem a todos
os profissionais da engenharia e, em especial, aos
engenheiros que militam no Estado do Maranhão,
para os quais, em nome do engenheiro José Ribamar
Franco da Costa, faço as minhas saudações.

Muito obrigado.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/POT 
RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de tratar, na
tarde de hoje, da precária situação da saúde pública
no meu Estado, Rondônia, onde duas crianças mor·
reram recentemente por falta de atendimento ade-

quado. Uma, do Município de Machadinho, foi enca
minhada para o hospital público de Porto Velho, de
responsabilidade do Governo do Estado. Lá, seus
pais foram informados de que ela teria de ser transfe
rida para Goiânia. A transferência demorou, e, em
duas semanas, ela pegou uma infecção e faleceu. A
outra criança morreu por falta de oxigênio, há uma se
mana.

É essa a cara da saúde pública em Rondônia, e
observem que nos dois casos o internamento foi feito
em hospital de Porto Velho. O atendimento é ainda
pior nas cidades do interior, principalmente nas mais
novas.

Buritis, Município de aproximadamente 40 mil
habitantes, criado há cerca de quatro anos, agora é
que está instalando um hospital público de responsa
bilidade do Estado. Até então, os doentes tinham de
andar 140 quilômetros até encontrar um hospital, em
Ariquemes, ou 340 quilômetros se quisessem ser
atendidas em Porto Velho. E, mesmo na Capital, tanto
no Hospital João Paulo 11 quanto no Hospital de Base,
encontravam-se pessoas deitadas nos corredores,
por falta de médicos, de equipamentos, de medica
mentos. Um caos!

Recentemente estive visitando a Ponta do Abunã
e pude constatar o sofrimento das pessoas que residem
em Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã e Nova
Califórnia. Vista Alegre do Abunã não dispõe nem de
ambulância para o atendimento da população.

É mais do que caótico o atendimento público. Vi
Ihena, Cacoal, Rolim de Moura, J;-Paraná, Arique
mes, Guajará-Mirim são cidades que necessitam ur
gentemente de melhor infra-estrutura na área de saú
de. Porto Velho não consegue atender nem mesmo
seus moradores, muito menos os que vivem no interi
or do Estado. Rondônia atualmente tem uma popula
ção de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes.

É preciso que o Governo do Estado e as admi
nistrações municipais equipem melhor os hospitais
dos Municípios considerados sedes de região, para
que as pessoas não percam familiares, como ocorreu
recentemente. Uma criança deveria ter sido encami·
nhada para a cidade de Goiânia, mas, porque não foi
feita a expedição dos bilhetes, contraiu infecção e fa
leceu. Porfalta de oxigênio no Hospital de Base, prin
cipal hospital de Porto Velho, Capital do Estado, fale
ceu outra criança. Isso sem mencionarmos aquelas
que moram no meio da floresta, em localidades aban
donadas e distantes, como é o caso de Machadinho
D'Oeste, Buritis, Costa Marques, São Francisco do
Guaporé, Cabixi, Corumbiara, Vale do Anari, São Mi-
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guel do Guaporé, Seringueiras, Novo Horizonte, Alio municações centenas de milhares de trabalhadores
Alegre. Nessas localidades a situação é ainda pior. perderam seus empregos.

Que o Governo do Estado cumpra seu papel, já Faço esse registro, na tarde de hoje, para mos-
que completará três anos de administração, e dê ra- trar que os trabalhadores brasileiros são valorizados
zoável atendimento à saúde, segurança pública e ma- por Fernando Henrique apenas em ano eleitoral.
nutenção de estradas vicinais. Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta se- O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
mana deverá ser definido o novo valor do salário míni- a palavra pela ordem.
mo, que tem levado a Oposição e o Governo a discuti- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
rem o assunto desde o último mês de outubro do cor- Tem V. Exa a palavra.
rente ano. Na verdade, esta matéria era para ser apre- O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela or-
ciada sem a menor discussão, tendo em vista o Presi- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis-
dente Fernando Henrique ter-se comprometido em tro ofícios de vários Prefeitos paraibanos sobre o can-
manter um salário mínimo em torno de 100 dólares, celamento, pelo Ministério da Defesa, da distribuição
porém, parece que o Presidente esqueceu desse de água na região do semi-árido paraibano, que conti-
compromisso feito com o objetivo de angariar votos nua sem chuvas. Recebi hoje fax de várias Prefeituras
dos trabalhadores nas eleições de 1998. tratando do assunto.

O Relator do Orçamento Geral da União para o Faço apelo ao Sr. Ministro da Integração Nacio-
exercício de 2002 propõe um reajuste vergonhoso de nal e ao Governo Federal para que seja efetuado o
apenas 5%, quando, na verdade, o salário mínimo pagamento dos caminhões-pipa, a fim de que não
para fazer justiça com os trabalhadores, em razão do cessem a distribuição de água em cidades que estão
preço da cesta básica e do atual valor do dólar, deve- sofrendo por falta do precioso líquido.
ria ficar pelo menos em torno de R$ 220,00. Sr. Presidente, solicito a V. Exa que autorize a di-

Recentemente o Presidente da República este- vulgação do meu pronunciamentos nos órgãos de co-
ve na França, e a imprensa divulgou que o mesmo municação da Casa.
teve uma passagem brilhante por aquele país, quan- Muito obrigado.
do discursou como estadista de país de Primeiro O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
Mundo, entretanto, quando retornou ao Brasil voltou a palavra pela ordem.
aos velhos vícios, dirigindo o País ao agrado do Fun- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
do Monetário Internacional- FMI. Tem V. Exa a palavra.

Na semana passada a base governista aprovou O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
a tão propalada flexibilização da CLT, que penaliza Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
cruelmente os trabalhadores brasileiros ao permitir Deputados, saúdo hoje, da tribuna desta Casa, o Mu-
que em livre negociação seus direitos sejam diminuí- nicípio de Itaparã, que ontem, 10 de dezembro, com-
dos, ou melhor dizendo, a partir da aprovação dessa pletou 48 anos de emancipação político-administrati-
matéria pelo Senado Federal, o patrão vai dizer quais va. Emancipado de Dourados, o Município destaca-se
são as regras dentro da sua empresa. pela diversificação da produção agropecuária, pelo

Levando em consideração a alteração que o Go- arrojo e trabalho de sua população e por possuir uma
verno pretende fazer na CLT e o valor do reajuste que das melhores terras do Brasil, quiçá do mundo.
o Governo pretende dar ao salário mínimo, perce- Itaporã está distante de Dourados apenas de-
be-se que aquele que trabalha neste País não tem ne- zessete quilômetros. A rodovia de ligação corta ao
nhum valor. meio a reserva indígena de Dourados. Também faz di-

No primeiro mandato do Presidente Fernando visa com Douradina, Rio Brilhante e Maracaju. O Mu-
Henrique foi causado um prejuízo incalculável para os nicípio é administrado por Antônio Cordeiro, tendo
servidores públicos com a famigerada reforma admi- como Vice-Prefeito Carlos de Paula. A Câmara Muni-
nistrativa, que não trouxe nenhum benefício para o cipal é composta por onze Vereadores, sendo Célio
País, porém impôs uma perda salarial jamais tida por Poveda, o atual Presidente. O Município tem quatro
essa categoria. Distritos: Montese, Pirapora, Santa Terezinha e Ca-

Através das privatizações que foram colocadas rumbe.
em prática, ainda no primeiro mandato do Presidente No passado, as terras onde está localizado o
Fernando Henrique Cardoso, só na área das teleco- Município de Itaporã eram habitadas exclusivamente



DczclIl bro dc 20111 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-fcira 12 64515

por índios guàrani-kaiová. Segundo historiadores, no
século XVIII, passaram por lá os bandeirantes paulis
tas, ganhando as águas do Rio Brilhante, subindo
rumo as minas de Cuiabá. Depois a região foi povoa
da graças às atividades da Cia. Mate Laranjeira, que
explorou até meados da década de 40, do século pas
sado, o extrativismo da erva-mate.

Itaporã, Sras. e Srs. Deputados, tem uma peculi
aridade muito interessante neste País que teima em
protelar a reforma agrária. O Município foi emancipa
do e teve grande impulso econômico com uma
bem-sucedida reforma agrária municipal, idealizada e
executada por dois ex-Prefeitos de Dourados: João
Augusto Capilé Júnior e seu sucessor, Antônio de
Carvalho. O projeto atraiu para o Município professo
res, religiosos, comerciantes e fazendeiros dos mais
distantes rincões do Brasil.

De 1955 para cá, ano da emancipação, Itaporã
sedimentou-se como um dos Municípios de porte mé
dio mais estruturado de Mato Grosso do Sul, do ponto
de vista urbanístico, passando pela produção agrope
cuária, pelo comércio, até a oferta de serviços e pro
fissionais liberais altamente qualificados.

Concluindo, Sr. Presidente, quero externar mi
nha admiração e apreço pelo povo itaporanense e re
afirmar, mais uma vez, que meu mandato nesta Casa
está à disposição para encaminhar, articular e lutar
por benefícios daquele Município.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo
bordar outro assunto. Trataremos de questão que,
talvez, muitos não estejam acompanhando, mas com
a qual estamos muito preocupados: o relatório, que
será apresentado provavelmente amanhã, da Comis
são Especial destinada a analisar e proferir parecer
ao Projeto de Lei n° 2.905, de 1997.

Somos favoráveis ao avanço tecnológico, mas
não podemos, de forma alguma, imaginar que ele
possa trazer preocupações para a sociedade, em fun
ção da falta de informações em relação ao assunto.

Algumas empresas apresentam dados que
comprovam o aumento da produtividade principal
mente da soja e do milho. Nossa argumentação con
testa este ponto. Estamos apresentando substitutivo
a essa matéria, cujo Relator é o Deputado Confúcio
Moura.

Alguns dados nos preocupam. Chamamos a
atenção para um deles: o mercado nacional e interna
cional.

Explicamos no substitutivo que se olharmos
para as condições do mercado internacional de soja e
de milho, veremos que o Brasil tem tudo a ganhar em
não entrar na arapuca das empresas transnacionais.

Enquanto o Brasil aumentou suas exportações em
28%, para a soja, de 2000 para 2001, e passou de im
portador de milho, desde 1997, para o terceiro maior
exportador mundial em 2001, exportando um volume
de 3 milhões de toneladas, os Estados Unidos viram
sua produção cair vertiginosamente.

Se entrar no jogo das empresas, o Brasil perde
rá sua condição especial de único grande pais expor
tador capaz de oferecer produtos não transgênicos
para os consumidores europeus e asiáticos.

Quanto ao argumento de que podemos produzir
tanto transgênicos como não transgênicos para dife
rentes tipos de mercado, a experiência americana é
reveladora: os custos da segregação entre transgêni
cos e não-transgênicos são proibitivos e diminuirão
as margens de lucro dos exportadores.

Sr. Presidente, estamos entrando em contato
com vários setores da sociedade, inclusive com técni
cos que não são da Casa, para apresentarmos argu
mentos que convençam o Relator.

Trata-se de substitutivo que consubstancia a
preocupação - e deixamos isso bem claro - com a
moratória. Não dá para aceitar a forma como está
sendo apresentada à sociedade a questão dos orga
nismos geneticamente modificados, porque há insufi
ciência de informações. Estamos convictos de que
consumimos o produto não por vontade própria, mas
por falta de informações.

Nesse sentido, precisamos debater a questão.
Hoje apresentaríamos o substitutivo, mas a reunião foi
transferida para amanhã. Discutir essa matéria dará
oportunidade à sociedade de conhecer mais dados so
bre os organismos geneticamente modificados.

Sr. Presidente, chamamos a atenção da Casa
para a importância de apreciar o relatório que está
sendo apresentado pelo Deputado Confúcio Moura
na Comissão Especial destinada a analisar a questão
dos organismos geneticamente modificados.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra, nobre Deputado Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria de
enfatizar pesquisa de opinião em que, mais uma vez,
a Governadora Roseana Sarney ocupa o segundo lu
gar em todas as tabelas de aferição, com média de 18
pontos percentuais. Isso demonstra a credibilidade da
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Governadora mesmo quando sofre alguns ataques,
como tem acontecido ultimamente.

Infelizmente, o mesmo ocorreu em nosso Esta
do, o Ceará, onde houve alguns projetos errados, e
talvez em outros lugares do Brasil, em que se usou da
boa-fé das pessoas que viam nos projetos possibili
dade de geração de emprego.

Não devemos condenar a Governadora Rosea
na Sarney, tampouco outros Governadores, que tam
béll} tiveram essa intenção. Contudo, o mesmo crité
rio deve valer para todos. Houve irresponsabilidade
em outros setores? Acredito que não, se levarmos em
conta que toda política de desenvolvimento está suje
ita a aproveitadores. Felizmente, eles serão desmas
carados e responderão, perante a Justiça, pelos des
caminhos que causaram.

Gostaria de ressaltar, haja vista o fato de que
poucas vezes o temos feito, a ação da Câmara dos
Deputados no que tange à ética e à moralidade. Aliás,
estão de parabéns não só o Presidente Aécio Neves,
mas todos os Líderes partidários e Deputados da
Casa. Esta Casa estabeleceu um marco na história
do País, que servirá de exemplo, inclusive, para ou
tras instituições, ao aprovar um código e eleger um
Conselho de Ética. Trata-se de grande passo com vis
tas a preservar a ética na política.

A Câmara dos Deputados aprovou em dois tur
nos projeto que restringiu a imunidade parlamentar.
Isso é muito, Sr. Presidente! Embora tal condição
sempre tenha existido no Congresso Nacional, esta
Casa, composta pelos atuais Deputados, teve cora
gem de restringir a imunidade parlamentar. Isso tem
de ser enfatizado, uma vez que não pode ser encara
do como um projeto qualquer.

Acabou a imunidade para quem pretendia es
conder-se atrás de mandato parlamentar. Este é, en
tão, fato marcante, já que muitas vezes o Legislativo
tem sido criticado.

O Congresso Nacional merece ser ressaltado
este ano, especialmente a Câmara dos Deputados,
que tomou importantes decisões no rumo da ética e
da moralidade.

Tenho orgulho de pertencer a esta Casa, princi
palmente nesta Legislatura, em que os Parlamenta
res tiveram coragem de restringir a imunidade parla
mentar e regulamentar a ética na política; tiveram co
ragem de mudar coisas nas quais jamais outros De
putados mexeram. Tais ações têm de ser valorizadas
pelo cidadão brasileiro, não podem passar em branco.
Está na hora de a população brasileira, que nos assis
te pela TV Câmara, ter orgulho da Câmara dos Depu
tados. Não posso calar-me diante de críticas injustas.

Quiçá outros Poderes da República tenham coragem
de fazer a mesma coisa!

Muito obrigado.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Fundo Mo
netário Internacional, com a colaboração de técnicos
de vários países, produz sistematicamente relatórios
sobre observância de padrões e códigos na área de
transparência fiscal.

A partir da identificação de 11 áreas referenciais
- disseminação de dados, transparência monetária e
financeira, transparência fiscal, supervisão bancária,
seguros, valores mobiliários, sistemas de pagamento,
governança corporativa, contabilidade, auditoria, in
solvência e direito dos credores -, os relatórios pro
duzidos sumarizam o que os países observam em
termos de padrões inL;rnacionais de boas prátil"<J.C" de;
transparências fiscais.

Estes relatórios são utilizados por agências de
avaliação de riscos e instituições financeiras interna
cionais que monitoram o desempenho da economia
destes países.

Na área de transparência fiscal, o Brasil e outros
25 países já publicaram seus relatórios sobre obser
vância de padrões e códigos.

Com apoio do Governo brasileiro, equipe de téc
nicos do FMI, coordenada pela Chefe do Departa
mento Fiscal do FMI, produz relatório regulamentar
onde são explicitados os avanços que o País conse
guiu implementar na área fiscal, ao longo dos últimos
anos.

Do exame dos relatórios produzidos, verifica-se
que o Brasil já conseguiu atingir um elevado grau de
transparência fiscal. Isto foi realizável, porém, graças
à implementação de consideráveis melhorias na ad
ministração das finanças públicas. Hoje, já é possível
identificar a alta qualidade, a pontualidade e o deta
lhamento das estatísticas fiscais, a integridade da in
formação e a facilitação de acesso do público às infor
mações sobre atividade fiscal passada, presente e fu
tura. Isto tudo gera transparência e credibilidade à ad
ministração pública.

A transparência fiscal não se dá, porém, ao aca
so. Condições para a verdadeira disciplina fiscal, com
o estabelecimento da responsabilidade legal dos ges
tores, têm que ser implementadas. E no Brasil isto se



Durante mais de uma década, desde o período
das lutas democráticas, nós, Deputados petistas, que
fazemos da política um meio de luta e não um meio de
vida, tivemos de agüentar, calados, as caricaturas, os
insultos, as dolorosas generalizações e o escárnio a
respeito de nossas idéias e de nossa integridade.

Uma minoria de aproveitadores acobertava-se
na impunidade do mandato eletivo para furtar-se de
prestar contas à justiça. A bem da verdade, a Câmara
dos Deputados, de uma certa forma, colaborou com
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deu primeiramente com a aprovação da Lei de Res- a coragem de iniciar o processo de reforma que termi-
ponsabilidade Fiscal. nou por dar transparência total aos atos daqueles a

Este documento legal foi aprovado com o objeti- quem foi confiada a responsabilidade pela gestão dos
vo de garantir o equilíbrio permanente das contas pú- recursos públicos. Foi dura, mas chegou a bom termo
blicas, em todas as esferas de governo (União, Esta· a sua luta para induzir mudanças profundas com vis-
dos, Municípios e Distrito Federal) e nos Três Poderes tas à moralização e à recuperação da credibilidade da
(Executivo, Legislativo e Judiciário). Com sua vigên- administração pública.
cia, criaram-se as condições para uma gestão fiscal Era o que tínhamos a dizer.
responsável das finanças públicas, ao fixar limites O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a
para o endividamento público, para a expansão das palavra pela ordem.
despesas e ao instituir mecanismos prévios para as- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
segurar o cumprimento das metas fiscais.

Tem V. Exa a palavra.
A formação de uma nova cultura fundada nos

conceitos de prudência e responsabilidade é o resul- O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.
tado mais importante da Lei de Responsabilidade Fis- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
cal, que instituiu princípios básicos, tais como: fixação Sras. e Srs. Deputados, esta Casa acaba de dar um
de metas fiscais para cada esfera de governo, para os passo importante rumo a um Brasil ético e capaz de
três anos subsequentes; imposição de condiciona- orgulhar-se de seus representantes no Parlamento.
mentos para a elevação de despesas continuadas; re- Foi aprovada, na última quarta-feira, 5 de dezembro, a
avaliação periódica do cumprimento de metas fiscais; emenda à Constituição Federal que define a imunida-
limitação das despesas de pessoal a percentuais da de parlamentar, peça chave de nosso Código de Éti-
receita líquida; proibição de refinanciamento de dívi- ca, após longos anos de protelações, ainda que não
das entre União, Estados e Municípios; e proibição de seja o tipo de resposta que o povo brasileiro merece
realização de Antecipação de Receita Orçamentária de seus representantes.
(ARO) em ano eleitoral, bem como início de obra cuja De fato, há anos esta Casa legislativa vem sen-
conclusão não possa ser realizada até final do man- do bombardeada por denúncias contra seus mem-
dato. bros que não podiam ser devidamente apuradas devi-

Ao lado da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou- do aos obstáculos erguidos pela legislação então vi-
tros marcos, também, foram fundamentais para a gente.
consolidação de um novo regime fiscal: o Plano Pluri- O clamor da opinião pública e a diuturna pres-
anual de Investimentos, elaborado para dar maior ra- são dos meios de comunicação produziram resulta-
cionalidade à alocação temporal dos recursos orça- dos - resultados estes também devidos a uma parce-
mentários, e a implementação do processo de rees- la minoritária de Parlamentares. Temos a esperança
truturação das dívidas da maioria dos Estados e de de que esta seja uma etapa do processo de sanea-
número considerável de Municípios. mento da política brasileira, embora a chaga da apro-

A reforma recente do processo orçamentário e priação da coisa pública para interesses privados pre-
de planejamento, também, foi de suma importância domine entre nós.
para garantir o realismo e a transparência do Orça- A definição do conceito de imunidade parlamen-
mento Federal, bem como a consistência em relação tar constitui-se, um divisor de águas. Com efeito, com
a restrições macroeconômicas. este projeto podemos diminuir a impunidade que cor-

É fundamental, porém, ressaltar que a irrespon- rói uma boa parte dos políticos no Parlamento brasile-
sabilidade fiscal não será eliminada com a simples iro.
aprovação da lei e da publicação de relatórios de ob
servância de padrões e códigos de transparência fis
cal. É importante a mobilização da sociedade para
exigir o cumprimento da lei, para acompanhar, moni
torar e fiscalizar a origem e o destino dos recursos pú
blicos. Só assim será possível eliminar, definitivamen
te, o regime fiscal da inconseqüência e da irresponsa
bilidade fiscal.

Por fim, ressaltamos aqui o relevante trabalho
desenvolvido pelo Ministro Martus Tavares, que teve
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esta indulgência, porque se é verdade que cassou vá- e aos doentes em fase terminal prioridade na tramita-
rios Deputados por falta de decoro parlamentar e ção dos processos judiciais.
obrigou outros a renunciar, continuavam a circular, Eis o que diz o projeto:
galhardos, pelos corredores do Congresso cidadãos O Congresso Nacional decreta:
com dezenas de processos e inquéritos cíveis e crimi-
nais, amparados em legislação incompleta e/ou omis- Art. 1° Esta lei tem por objetivo ampliar
sa. Por outro lado, esta Casa tornou-se cúmplice, por a prioridade na tramitação de processos
omissão, de um conjunto de arbitrárias discrimina- para concedê-Ia também às pessoas porta-
ções entre cidadãos e até entre Parlamentares, evi- doras de deficiência física ou mental e aos
denciando que o preconceito e a discriminação racial doentes em fase terminal.
é uma chaga histórica, psicossocialmente explicada Art. 2° O art. '.2"-A da Lei n° 5.869,
pela falta de esmero desta Casa legislativa em com- de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar
batê-Ia. com a seguinte redação:

A imunidade parlamentar, para fazer jus ao seu Art. '.2"-A Os procedimentos judicia-
nome, não pode confundir-se com a acintosa impuni- is em que figurem como parte ou interveni-
dade de outrora. O limite da imunidade parlamentar entes pessoas com idade igualou superior
pode ser o esteio da construção de um país mais jus- a sessenta e cinco anos, deficientes físicos

ou mentais e doentes em fase terminal, teto e mais igual, mas tem de vir combinado com outras
mudanças na maneira como é tratada a coisa pública, rão prioridade na tramitação de todos os
porque não existe democracia sem políticos honestos atos e diligências em qualquer instância.'
e respeitadores do cidadão e da coisa pública. Art. 3° Esta lei entra em vigor na data

Como políticos, cabe-nos projetar uma imagem da sua publicação.

exemplar perante a população, para que esta possa A proposição que apresentei tem por objetivo
identificar-se e, mais ainda, considerar-nos um modelo ampliar o rol de pessoas com direito a prioridade na
a ser seguido. Para tal mister, temos de nos pautar por tramitação de processos judiciais. A aprovação da
padrões de conduta pública e pessoal irrepreensíveis. lei que concedeu essa prioridade, sem dúvida, foi
Assim, não é só a atuação do Parlamentar que define um marco na defesa dos direitos das pessoas ido-
sua conduta ética, mas também a forma como são de- sas. Mas se formos pensar bem, tal direito deve ser
fendidas suas idéias e definidas suas ações, trazendo, estendido a outras pessoas que também necessi-
por conta disso, mais ou menos justiça social. Assim é tam de justiça mais célere.
que as idéias e as ações compõem o repertório de Penso que as pessoas portadoras de qualquer
uma conduta ética fundada na melhoria das condições tipo de deficiência, assim como os doentes em fase
de vida da população e na justiça social. terminal, merecem o direito de ter logo resolvidas

O fim da impunidade e a implementação de uma suas pendências processuais. Por exemplo, existem
imunidade parlamentar indispensável, transparente e casos de processos previdenciários pendentes, pre-
fundada na ética são um alento nessa constante luta judicando deficientes físicos e mentais aposentados,
pela merecida ealmejada sociedade justa, democrá- assim como seus familiares.
tica e multirracial, sempre prometida e nunca alcança- Nobres colegas, pelos motivos elencados aci-
da. Podemos e devemos continuar reformando a polí- ma, peço o apoio de todos para a aprovação desse
tica e os políticos, alicerces indispensáveis para que projeto de lei.
tenhamos um Poder Público mais confiável e que o Outro assunto, Sr. Presidente. O Deputado Pau-
voto do cidadão seja um instrumento de mudança so- lo Paim, na semana passada, disse que pesquisa rea-
cial e não de manutenção de privilégios. lizada na Internet mostrava que os internautas davam

O SR. EDINHO BEZ- Sr. Presidente, peço a pa- razão a S. Exa quanto à sua atitude no dia da discus-
lavra pela ordem. são do projeto sobre flexibilização da CLT.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Não quero entrar nesse mérito. Apenas desejo
Tem V. Exa a palavra. registrar que, em um mesmo tipo de pesquisa, reali-

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem. zada através da Internet, apareceu como primeiro
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentei, candidato a Presidente da República o Senador Pe-
na última semana, o Projeto de Lei n° 5.856, que mo- dro Simon, com 19% dos votos dos internautas. Em
difica o art. 1.211-A do Código de Processo Civil, con- segundo lugar, se não me falha a memória, vem o
cedendo às pessoas portadoras de deficiência física Lula, do PT, com 14%.
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Achei interessante a pesquisa e quis divulgá-Ia
para que a Casa tome conhecimento de que nosso
candidato a candidato a Presidente da República,
pelo menos em Santa Catarina, tem o apoio da maio
ria esmagadora dos votantes na Internet, que acredi
tam que o Senador Pedro Simon ganhará nas prévias
do PMDB marcadas para 17 de março de 2002.

Trata-se de pessoa íntegra, de companheiro co
nhecido no Congresso Nacional, de liderança ética e
com uma experiência invejável. S. Exa foi Vereador,
Deputado Estadual, Governador do Rio Grande do
Sul e hoje é Senador muito respeitado.

Na realidade, o PMDB nunca teve candidato a
Presidente da República com a cara, o jeito e a marca
do partido maior do Brasil. Acredito que quem quer
um candidato realmente com a cara do PMDB vai es
colher o Senador Pedro Simon nas prévias do partido.

Temos discutido isso internamente. Não há
companheiro que não perceba que o Senador Pedro
Simon é um Parlamentar respeitado. Nunca ouvi notí
cia de que S. Exa estaria pensando em deixar o
PMDB.

Portanto, se fizermos um trabalho de conscienti
zação, não tenho dúvida de que S. Exa será escolhido
nosso candidato a Presidente da República, para
manter todos os peemedebistas motivados e buscar
as coligações possíveis.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ GENOíNO- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi com in
dignação e tristeza que recebi, hoje à tarde, a infor
mação do veto presidencial ao projeto de lei do Sena
dor Lúcio Alcântara, do PSDB do Estado do Ceará,
estabelecendo garantia de emprego ao portador de
HIV, que necessita de assistência, proteção, estabili
dade no emprego e segurança emocional. Sua manu
tenção no emprego é condição para a política de as
sistência ao portador de HIV.

O Presidente da República poderia ter tido ges
to mais generoso e mais humano, não vetando esse
projeto, que, por sinal, é de um Senador do seu parti
do e foi aprovado por unanimidade.

É necessário registrar da tribuna as exigências
que estamos fazendo nessa reta final dos nossos tra
balhos para aprovação do Orçamento Geral da União.

A bancada do PT, por intermédio de sua lide
rança, estabeleceu como exigências a votação da

correção da tabela do Imposto de Renda, a solução
para o salário mínimo e, ao mesmo tempo, a resposta
do Governo Federal para a dívida dos médios, peque
nos e microproprietários rurais depois da negociação
com os grandes produtores. O Executivo deixou de
fora o setor que mais necessita de apoio, porque é o
mais prejudicado pela política de juros altos.

Essas exigências são o instrumento de pressão
da bancada do Partido dos Trabalhadores para que a
agenda social entre no rol das preocupações do Con
gresso Nacional.

Sr. Presidente, não vamos aceitar a votação do
Orçamento sem pedido de verificação se essas exi
gências não forem efetivadas pela Liderança do Go
verno. Os índices sociais revelam o sacrifício da po
pulação mais pobre e excluída, a falta de proteção So
cial e de respeito aos direitos do povo brasileiro. Neste
momento, queremos priorizar no debate do Orçamen
to as ações que busquem atenuar os problemas que
afligem a parcela desprotegida da população.

Queremos corrigir a tabela do Imposto de Ren
da em 20%, valor negociado com o PMDB e com o
PFL, e não fazer uma correção de faz-de-conta. Que
remos aumento para o salário mínimo. Queremos
uma solução para a dívida dos pequenos proprietári
os, dos trabalhadores rurais, dos assentados e das
empresas familiares.

Pedimos tudo isso porque este Governo só
atende às questões sociais quando sofre pressão,
quando existe um movimento que exige, cobra, pres
siona. E no Congresso Nacional votamos o Orçamen
to Geral da União, eficaz instrumento político de pres
são.

Portanto, precisamos encontrar a forma legítima
de estabelecer esses pontos como preliminares para
a votação do Orçamento. Os apelos dos colegas Par
lamentares, certamente feitos em época de Natal e
fim de ano, devem ser dirigidos não à bancada do PT,
mas ao Palácio do Plana~o. É preciso que o Governo
negocie conosco uma agenda mínima de votação do
Orçamento sem precisarmos usar do direito legítimo
da obstrução.

Concluo, Sr. Presidente, registrando meu inte
grai apoio à Liderança do PT pela posição assumida
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscal ização no sentido de que nossas exigências
sejam atendidas.

O Congresso deve ter os ouvidos sensíveis aos
reclamos de uma população que não tem sindicato,
que não está mobilizada para vir a esta Casa. Refi
ro-me aos que vivem do salário mínimo, para cujas
pequenas propriedades falta financiamento. Esse
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segmento da população paga mais imposto de renda
do que os das faixas salariais mais altas, que quere
mos proteger.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Convido os Srs. Deputados que estão em seus gabi
netes ou em outros recintos da Casa a virem ao ple
nário registrar a presença. Existem na Casa 344 Srs.
Deputados, mas apenas 209 marcaram suas presen
ças em plenário.

Nobres colegas, a presença de V. Exas. é indis
pensável para o início da Ordem do Dia.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Banco Central acaba de
divulgar um relatório animador para a economia do
Estado do Acre. O relatório aponta para um cresci
mento significativo nas exportações, demonstrando,
assim, um revigoramento da economia regional.

Os resultados oficiais são os seguintes: nos pri
meiros 10 meses do ano, as exportações do Estado
chegaram a 5 milhões, 431 mil dólares e as importa
ções atingiram 239 mil dólares, apresentando um su
perávit de mais de 5 milhões de dólares.

A pauta de exportação dos produtos acreanos
constituiu-se principalmente de carnes e derivados,
madeira de cedro serrada/cortada, outras madeiras,
couro e pele bovina, móveis de madeira, castanha,
calçados de couro natural e de borracha.

Salta aos olhos a expressiva participação da pe
cuária, responsável por 4 milhões de dólares ou
74,6% do total exportado pelo Estado. De fato, o Acre
possui hoje um plantei extraordinário, produzindo car
ne de grande qualidade em função da qualidade do
pasto.

Cumpre notar, entretanto, que a pecuária em vi
gor no Acre é extensiva, necessitando de permanen
tes derrubadas, devastando a floresta, matando fon
tes de água, alterando o clima, a fauna e a flora. Além
disso, não se pode perder de vista que a pecuária
gera poucos empregos e os que gera normalmente
não obedecem à legislação trabalhista. A pobreza é
generalizada. Peões, vaqueiros e demais trabalhado
res das fazendas sofrem muitas privações. Além dis
so, os pecuaristas, para ampliarem suas áreas de
pasto, entram em conflito com seringueiros e agricul
tores familiares que vivem e trabalham na região há

décadas. Os conflitos pela posse da terra, ainda que
tenham diminuído nos últimos anos, não cessaram.

Um aspecto importante que cabe ressaltar é a
presença de pecuaristas de grandes fazendas nos
projetos de assentamentos do Governo Federal desti
nados para reforma agrária. Fazendeiros não são be
neficiários da reforma agrária, mas detêm terras nos
assentamentos, desfiguram as áreas e vão difundin
do a cultura de que só a pecuária pode salvar o Acre.

O relatório final da CPI da Grilagem observou,
nas audiências públicas, principalmente aquela reali
zada na cidade de Rio Branco, o fato de vários depo
entes abordarem a questão da reconcentração ou re
membramento de áreas das parcelas encontradas
nos projetos de assentamento, seja pela simples pos
se ou pelo registro regular em cartórios.

Esse remembramento/reconcentração acaba
gerando novos latifúndios ou grandes propriedades,
na maioria das vezes improdutivas, dentro dos limites
de projetos de reforma agrária, de colonização, ou so
bre áreas regularizadas para pequenos agricultores.

Dessa forma, restou demonstrado que milhares
de famílias que já receberam uma parcela em proje
tos ou tiveram sua área regularizada, ou seja, já foram
beneficiadas pela política de distribuição de terras,
transferiram suas posses ou títulos de domínio e pas
saram a engrossar as listas dos sem-terra, buscando
receber nova parcela em outro assentamento.

Por outro lado, o projeto de assentamento ou de
colonização, em pouco tempo, fica totalmente desfi
gurado. Sem as famílias, sem as parcelas (proprieda
des familiares), torna-se um novo imóvel, passando a
conter dentro do seus limites uma ou várias grandes
propriedades improdutivas, que necessitarão de nova
intervenção governamental visando reincorporá-Ias
ao patrimônio público, via desapropriação ou com
prando-as para atender a demanda dos trabalhado
res rurais.

Assim, por falta de esclarecimentos, educação e
conscientização dos beneficiários dos programas de
reforma agrária e pela inexistência de controle e fisca
lização por parte dos órgãos responsáveis em rela
ção às terras e aos projetos criados, os parceleiros,
desestimulados, vendem suas parcelas na maioria
das vezes a não beneficiários da reforma agrária e
sem a anuência do INCRA. Dessa forma, surge o cir
culo vicioso, onde se adquire novamente as áreas ou
se tem de demandar judicialmente aos novos adqui
rentes por longos anos para reavê-Ias. O certo é que
se acaba por criar novos projetos de assentamento,
novo parcelamento e assentamento de novas famílias
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em áreas onde há pouco tempo havia sido adotada a O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
mesma providência. Tem V. Exa a palavra.

Além dos recursos financeiros despendidos O SR. CESAR BANDEIRA (Bloco/PFL - MA.
para a solução do mesmo problema, que se vem tor- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nando cíclico, permanecendo essa situação não se Sras .e Srs. Deputados, em primeiro lugar, registro
conseguirá fazer a reforma agrária no Brasil e muito que hoje se comemora o Dia do Engenheiro, classe a
menos resolver os problemas da regularização fun- que pertenço.
diária e promover a correta destinação das terras pú- Presto minha homenagem aos engenheiros
blicas, pois essa prática atual favorece a grilagem e pelo seu dia e à turma de Engenharia de 1972 da Uni-
as ocupações irregulares. versidade Federal do Pará, da qual fiz parte.

Um caso exemplar merece aqui ser menciona- Ocupo hoje a tribuna para dar conhecimento ao
do: o Projeto Benfica. O seringal Benfica ou Casco do Plenário e ao Brasil do problema relacionado ao acor-
Benfica, com uma área de 5.127 hectares, situado do assinado entre o Brasil e o Estados Unidos a res-
nos Municípios de Rio Branco e Senador Guiomard, peito da utilização do Centro de Lançamento de
pertencia a Tufic Assmar e outros, tendo sido objeto Alcântara. Esse acordo tem causado grandes polêmi-
de desapropriação por interesse social para fins de cas nesta Casa e no País, principalmente no meu
reforma agrária no ano de 1991. Ali seria instalado o Estado, o Maranhão.

PA Benfica, sob condução do INCRA, visando o as- Após ter sido aprovado com restrições pela Co-
sentamento de 450 parceleiros beneficiários do pro - missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
grama de reforma agrária. Dada a sua proximidade o texto do acordo tramita agora na Comissão de Ciên-
dos núcleos urbanos, especialmente da Capital, cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, da qual
aconteceram ocupações ilegítimas, na maior parte sou Presidente.
das vezes por políticos, empresários e comerciantes.
Sem prévia autorização do INCRA, constituíram-se Tomei a decisão de somente colocá-lo em apre-
em ocupantes de terras públicas afetadas ao assen- ciação após a votação de projeto de lei, de minha au-
tamento de trabalhadores sem-terra. Edificaram man- toria, que cria o Fundo de Desenvolvimento Social,
sões, chácaras com piscinas, restaurantes e fazen- Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão.
das, num ato acintoso, recentemente tendo merecido, Para que servirá esse fundo? Para geração de recur-
inclusive, duras críticas do Ministro Raul Jungmann. sos para a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a área
Em vistoria rural, o INCRA constatou a presença de social do meu Estado.
cerca de 157 situações de posses constituídas após a O meu Estado não pode mais assistir passiva-
edição do decreto expropriatório, criando situações ir- mente ao que vem ocorrendo nas últimas décadas: o
regulares por beneficiarem pessoas físicas e até jurí- trem da Companhia Vale do Rio Doce transporta mi-
dicas, sem qualquer amparo legal. nérios, álcool ou alumínio e a fumaça dos foguetes

Para por fim a essa prática danosa, ilegal e imo- corta a Baia de São Marcos, mas os empreendimen-
ral, apresentei um projeto de lei que proíbe o remem- tos não geram recursos ao Maranhão. Isso muito nos
bramento de imóveis titulados pelo Poder Público em preocupa, Sr. Presidente. Mas com o apoio que temos
projetos de colonização ou reforma agrária sem a dos membros da Comissão, vamos votar, no próximo
anuência prévia do órgão responsável pela titulação. dia 19, a criação desse fundo de grande importância

para a área social, Deputado Paulo Paim.
Nossa posição é que a pecuária no Acre deve fi-

car restrita às áreas definidas pelo Zoneamento Eco- A comunidade do Município de Alcântara, há al-
nâmico Ecológico, deve investir em tecnologia, inten- guns anos, foi praticamente arrasada quando da im-
sificar a produção e a produtividade, elevar o padrão plantação da base de lançamento de foguetes naque-

la localidade. As autoridades não tiveram o cuidadode vida dos trabalhadores e por fim às tentativas de
de fazer o deslocamento correto dos assentamentosinvasão dos projetos de assentamento, respeitando

as aéreas tradicionalmente ocupadas por agricultores daqueles brasileiros de cultura secular. Apenas foram
familiares e seringueiros que estão comprometidos transferidos para agrovilas, sem nenhuma prepara-
com o desenvolvimento sustentável. ção, o que acarretou grande problema social. Agora, o

problema está sendo reparado, em parte, pelo Gover-
Era o que tinha a dizer. no, após longa discussão travada em Comissão da
O SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente, Câmara dos Deputados e no âmbito do Governo do

peço a palavra pela ordem. Estado.



Muito obrigado.

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. NEUTON LIMA (Bloco/PFL - SP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é com forte sentimento de
gratificação pelo dever cumprido que encerramos as
atividades referentes ao ano 2001. Para comunicá-lo
a nossos pares e ao nosso confiante eleitorado, ocu
pamos hoje esta tribuna, fazendo, nesta ocasião pro-
pícia, breve balanço dos trabalhos realizados. .

Antes de mais nada, porém, gostaríamos de
agradecer as bênçãos do Senhor, manifestas em to
das as vitórias e conquistas a que fizemos jus em ra
zão de nosso empenho, sempre em favor das causas
mais justas, sempre em favor dos mais legítimos inte
resses de nossa região. Agradecemos, ainda, ao seg
mento que representamos, a Igreja Assembléia de
Deus, o reconhecimento explícito, indicando-nos
como único candidato oficial a Deputado Federal pelo
Estado de São Paulo nas eleições de 2002.

Tudo isso, Sr. Presidenle, não nos aguça ape
nas a satisfação pessoal, mas sobretudo o senso de
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Vamos colocar esse acordo em votação no dia responsabilidade perante Deus, a comunidade evan-
19 de dezembro. O Relator, Deputado José Rocha, do gélica e o povo brasileiro.
meu partido, o PFL, está produzindo o relatório, que Tendo em vista nossos propósitos, julgamos
será amplamente discutido. Não quero fazer prejulga- seja especialmente importante destacar nossa contri-
mento, mas acredito na sensibilidade, na ética e na buição no âmbito desta Casa sob a forma de projetos
competência do Deputado José Rocha. de lei e de indicações. Entre tantos, destacaremos al-

Deputado Neuton Lima, ilustre membro da nos- guns.
sa Comissão, creio que faremos modificações para No campo das relações de lrabalho, preocupa-
que a soberania do País não seja usurpada e não se- mo-nos em sugerir a proibição de exigência de ates-
jamos coniventes com essas atitudes. tados negativos de gravidez ou de esterilização para

Pela minha ótica, o acordo não foi bem redigido efeito de admissão ou de permanência no emprego,
e negociado; a Câmara dos Deputados e o Congres- bem como de qualquer outra exigência que compro-
so Nacional não podem deixar de produzir um docu- meta a intimidade, a honra e a imagem do candidato.
mento que vá ao encontro do desenvolvimento tecno- Também propusemos a unificação da data de recolhi-
lógico do País e da soberania nacional. A Comissão mento do FGTS e da contribuição previdenciária para
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática quinze dias após o pagamento dos empregados, de
e o Plenário têm essa responsabilidade. forma a racionalizar e tornar mais eficiente a respecti

va arrecadação.
Sr. Presidente, o projeto que cria o fundo tramita Também de nossa iniciativa o projeto que exclui

apenas nas Comissões de Ciência e Tecnologia, Co- a necessidade de comprovação anual, em relação às
municação e Informática e de Relações Exteriores e entidades sem fins lucrativos, para efeito de isenção
de Defesa Nacional. Penso que nem o Ministério nem do pagamento da contribuição sindical, por se tratar
o Governo serão contra o projeto; se forem, virei à tri- de burocracia arcaica e sem sentido que não traz be-
buna, em uma, duas ou várias oportunidades, para nefício nem às entidades, nem aos sindicatos, nem à
denunciar e mostrar à população brasileira que o Ma- sociedade em geral.
ranhão está sendo discriminado.

No campo da saúde, buscamos instituir incenti-
vo para doações de medicamentos, órteses e próte
ses ortopédicas para hospitais e clínicas da rede pú
blica ou entidades filantrópicas sem fins lucrativos,
sob a forma de dedução dos respectivos valores no
Imposto de Renda. Também propusemos a proibição
do fumo em quaisquer recintos de escolas públicas e
particulares, de todas as modalidades e de todos os
níveis de ensino, medida que favorece a erradicação
do tabagismo no Brasil.

Em favor do consumidor brasileiro, tomamos a
iniciativa de obrigar o prestador de serviços a disponi
bilizar para o público atendimento pessoal e não ape
nas eletrõnico durante o horário comercial, assim
como plantão no período noturno, aos sábados, do
mingos e feriados. Com isso, deixa-se de discriminar a
imensa maioria da população brasileira que não é in
formatizada e que não dispõe de meios de comunica
ção sofisticados, às vezes, nem mesmo de telefone.
Na mesma área, tentamos assegurar ao consumidor o
direito de submeter um bem durável à revisão graturta,
próxima do vencimento da garantia contratual.

Já no que se refere a nossa atuação junto ao Po
der Executivo, seria importante destacar o envio de
várias indicações a diversos Ministros de Estado, vi
sando à contribuição em malérias de importância, a
exemplo do cumprimento de determinações do
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CONTRAN; a concessão de incentivos para aquisi
ção de casa própria pelos servidores públicos; a regu
lamentação do Programa de Recuperação Fiscal; a
concessão de prazo de carência para financiamentos
concedidos pela Caixa Econômica Federal; a medida
de identificação das pessoas portadoras de deficiên
cia, idosos, gestantes e lactantes, para fins de priori
dade de atendimento nas circunstâncias previstas em
lei; a realização de estudos para viabilizar adoção de
sistemas de aquecimento solar para habitações de
baixa renda financiadas pela CEF; e a necessidade
de angariar recursos específicos para o financiamen
to da educação infantil, entre outros.

Esperamos, com tais iniciativas, ter colaborado
com o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico bra
sileiro, bem como com a atuação do Poder Executivo
nas várias Pastas específicas. Compartilhando com
nossos pares e nosso eleitorado o resultado de nosso
trabalho, esperamos contribuir com a consolidação
da boa imagem do Poder Legislativo, especialmente
de nosso partido, que muito tem trabalhado em favor
do povo brasileiro.

Mais uma vez, agradecemos a Deus por todas
as oportunidades recebidas e aos fiéis da Assembléia
de Deus pelo reconhecimento. É importante ressaltar
que, para além da contribuição realizada por meio do
trabalho legislativo, buscando melhorar a qualidade
de vida do povo brasileiro, nossa missão é fazer valer
a palavra do Senhor, no sentido da solidariedade, da
justiça e da paz entre os homens.

Sr. Presidente, apresento à Casa proposta de
emenda à Constituição que dispõe sobre o envio de
informações tributárias, pelas instituições financeiras,
ao Banco Central do Brasil. Recentemente, apresen
tamos requerimento encaminhado por Prefeito do
nosso Estado de informação sobre quanto as institui
ções bancárias deveriam declarar de Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN aos Municí
pios, e não puderam nos fornecer a informação.

Esperamos que a proposta seja aprovada, a fim
de que as instituições financeiras informem os valores
pagos sobre o tributo aos Municípios do País.

Finalizando, aproveitamos para desejar aos no
bres colegas e aos funcionários da Casa feliz Natal e
Ano Novo rico em realizações.

Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB-AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companhei
ras e companheiros, acabo de chegar do 10° Con
gresso Nacional do PCdoB, que está sendo realizado
desde o último dia 9 na cidade do Rio de Janeiro, no
Riocentro. Desde o início do processo, para sua efeti
va realização, o referido congresso está sendo consi
derado por todos nós, do PCdoB, extremamente vito
rioso.

Neste momento, aproximadamente mil pessoas
credenciadas estão participando do evento. Dentre
elas, cerca de 850 delegados que representam comu
nistas militantes e filiados do Partido Comunista do
Brasil de todas as Unidades da Federação. Partici
pam também desse grandioso evento delegações de
partidos políticos estrangeiros. Há delegações repre
sentando os Partidos Comunistas da China, Vietnã,
Coréia do Norte, Cuba, Palestina, Venezuela, Peru e
Estados Unidos da América do Norte, todos tendo
oportunidade de levar sua mensagem aos partidos ir
mãos neste 10° Congresso do Partido Comunista do
Brasil.

No dia de ontem, todos os nossos convidados
vivenciaram momento de profunda emoção, quando o
representante da Autoridade Palestina falava a respe
ito da situação em que vive atualmente o povo palesti
no. Enquanto S.Sa. participava do 10° Congresso do
PCdoB, o Governo israelense, monitorado pelo Go
verno norte-americano, soltava mísseis na Faixa de
Gaza, matando mais de uma dezena de pessoas.

Volto a repetir o que eu disse há uma semana
neste plenário: é preciso que o Congresso Nacional
tome a iniciativa de colaborar com o povo palestino.
Esse, sim, vive verdadeiro massacre, sofrendo há
muitos anos atos que podemos qualificar de terroris
mo de Estado.

Não é possível que o terrorismo de Estado
aconteça sem que nenhum organismo internacional
faça absolutamente nada. Não adianta mais o Conse
lho de Genebra aprovar resoluções ou moções. É pre
ciso uma atitude mais contundente contra o Govemo
de Israel pelas ações praticadas contra o povo pales
tino, e contra o Governo dos Estados Unidos, que
apóiam, de forma incondicional, essas ações.

A paz mundial está em jogo. O que está aconte
cendo naquela região do Oriente Médio poderá trazer
grande tragédia para o mundo inteiro. Por isso, deve
mos ir além da nossa solidariedade. Temos de reali
zar ações concretas no sentido de apoiar essa gente.

Sr. Presidente, quase toda a bancada do nosso
partido está participando desse congresso. Poucos
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Parlamentares estão participando desta sessão de de dezembro de 1987; São Jerônimo - 3 de dezem-
votação e deverão retornar ao Rio de Janeiro logo em bro de 1860; Sobradinho - 3 de dezembro de 1927;
seguida. Paim Filho - 5 de dezembro de 1961; Itaqui - 6 de de-

Ontem à noite, realizamos ato público com a re- zembro de 1858; Pelotas - 7 de dezembro de 1830;
presentação de todos os partidos políticos, cujo tom Roque Gonzales - 7 de dezembro de 1965; Boquei-
foi o chamamento à unidade das Oposições para as rão do Leão - 8 de dezembro de 1987; Quinze de No-
eleições de 2002. Nosso partido tem claro entendi- vembro - 8 de dezembro de 1987; São João da Urtiga
mento de que, sem a unidade das Oposições no pri- - 8 de dezembro de 1987; Tunas - 8 de dezembro de
meiro turno e, principalmente, no segundo turno não 1987; Dom Feliciano - 9 de dezembro de 1963; Gua-
chegaremos à vitória. poré - 11 de dezembro de 1903; Piratini - 15 de de-

A população brasileira deseja que as Oposições zembro de 1830; Cerro Largo - 15 de dezembro de
vençam as eleições e assumam o poder. A partir daí, o 1954; Esteio - 15 de dezembro de 1954; Frederico
PCdoB defende o rompimento com a política monitora- Westphalen - 15 de dezembro de 1954; Gaurama-
da pelo Fundo Monetário Internacional. Somente des- 15 de dezembro de 1954; Ibirubá - 15 de dezembro
sa forma priorizaremos a geração de emprego, a ga- de 1954; Sananduva - 15 de dezembro de 1954; Três
rantia dos direitos conquistados pelos trabalhadores, de Maio -15 de dezembro de 1954; Ibarama -15 de
enfim, a construção de uma sociedade mais justa. dezembro de 1987; Pântano Grande - 15 de dezem-

Sr. Presidente, amanhã a Comissão Especial brode 1987; Tapes-16 de dezembro de 1857; Crissi-
que analisa o projeto de lei que regulamenta a comer- umal - 18 de dezembro de 1954; Horizontina - 18 de
cialização de alimentos geneticamente modificados, dezembro de 1954; Herval Seco - 20 de dezembro de
os transgênicos, deverá votar o relatório do Deputado 1963; Rodeio Bonito - 20 de dezembro de 1963;
Confúcio Moura. O Bloco Parlamentar PCdoB/PSB se Alpestre - 26 de dezembro de 1963; Mostardas - 26
manifestará contrariamente, pois o referido relatório de dezembro de 1963; Ronda Alta - 26 de dezembro
não prevê estudo de impacto ambiental, o que os ali- de 1963; Maximiliano de Almeida - 27 de dezembro
mentos geneticamente modificados poderão vir a ca- de 1961; Marcelino Ramos - 28 de dezembro de
usar à saúde da população e, mais do que isso, não 1944; Três Passos - 28 de dezembro de 1944; Bal-
trata sequer da rotulagem. neário Pinhal- 28 de dezembro de 1995; Cerrito - 28

Adianto nosso voto contrário ao relatório, ressal- de dezembro de 1995; Chuvisca - 28 de dezembro de
tando que deveremos apoiar substitutivo garantindo 1995; Cristal do Sul - 28 de dezembro de 1995; Dom
saúde à população, meio ambiente íntegro e defesa Pedro de Alcântara - 28 de dezembro de 1995; Estre-
dos direitos dos consumidores. Ia Velha - 28 de dezembro de 1995; Herveiras - 28 de

Portanto, apresentaremos substitutivo e lutare- dezembro de 1995; Novo Cabrais - 28 de dezembro
mos para que o relatório não seja aprovado da forma de 1995; Passa Sete - 28 de dezembro de 1995; Se-
como está. nador Salgado Filho - 28 de dezembro de 1995; Sete

Muito obrigada. de Setembro - 28 de dezembro de 1995; e Turuçu -

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do 28 de dezembro de 1995.
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei- Cada um desses Municípios é responsável, com
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. o trabalho de sua gente e, conseqüentemente, a con-
Neuton Lima, § 2° do art. 18 do Regimento tribuição de seus filhos, pelas riquezas do meu Esta-
Interno. do, o Rio Grande do Sul.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- O Rio Grande do Sul é, assim, o somatório de
dente, peço a palavra pela ordem. esforços de muitos que têm a certeza de que o traba-

O SR. PRESIDENTE (Neuton Lima) - Tem V. lho é a única mola propulsora do desenvolvimento.
Exa a palavra. Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. tratar de outro tema. Consciente do papel que a ím-
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- prensa desempenha junto à sociedade, quero prestar
side'nte, Sras e Srs. Deputados, neste mês de dezem- justa homenagem aos jornais e rádios que, neste mês
bro, vários Municípios gaúchos comemoram mais um de dezembro, comemoram mais um ano de ativida-
ano de emancipação político-administrativa. Parabe- des, a saber: A Folha Regional, de Jaguarão (4 de
nizo cada um deles e passo a enumerá-los: Boa Vista dezembro de 1938); Novo Tempo, de Barra do Ribei-
do 8uricá - 2 de dezembro de 1963; Nova Hartz - 2 ro (9 de dezembro de 1992); Folha Giruaense, de Gi-



Dezembro de 2()() I DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-leira 12 64525

ruá (3 de dezembro de 1980); e Folha Popular, de
Santana do Livramento (16 de dezembro de 1937).

Quero registrar a importância desses veículos
de comunicação que, desde a fundação, exercem pa
pei fundamental no cotidiano de muitos gaúchos, fa
zendo jornalismo sério, comprometido não apenas
com a informação, mas também com o desenvolvi
mento das comunidades em que atuam.

Meus cumprimentos aos profissionais e à dire
ção dos jornais e rádios do Estado do Rio Grande do
Sul pelos relevantes serviços prestados, em especial
aos municípios e regiões que abrangem. Desejo que
o tempo de fundação comemorado sirva como impul
so para novas, marcantes e vitoriosas jornadas.

Muito obrigado.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Neuton Lima) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de abordar dois temas. Com
muita tristeza, na qualidade de membro da Comissão
de Educação e de educador, examino o resultado dos
dois testes aplicados no Brasil. Inicialmente, do Pro
grama Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA
2000, que aplicou prova para estudantes com mais de
15 anos de idade das redes pública e particular de en
sino, em 32 países.

O Ministro Paulo Renato disse que o resultado
foi melhor do que o esperado, mas o Brasil ficou em
último lugar. O que é pior do que ficar em último lugar?
Deve ser a permanência do Sr. Paulo Renato por mais
sete anos no Ministério da Educação.

Já no que diz respeito ao Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, avaliação de mais de 1.200
alunos do ensino médio no ano 2000, a média da pro
va de redação foi 60 e, neste ano, não ultrapassou 52.
Na parte objetiva da prova, em 2000, os alunos con
seguiram média de 51 e, em 2001, não passaram da
média de 40. É a demonstração de que a qualidade
do ensino brasileiro vem caindo.

E o que fez o Ministério da Educação para en
frentar o problema? O que faz o Presidente Fernando
Henrique Cardoso? Adotaram a política da aprovação
automática. Não há reprovação. É maravilhoso: pare
ce que se ensina e parece que se aprende, mas tudo
é ficção. Na avaliação, o resultado é o que vimos.

Na condição de educador, não poderia ficar ca
Iado sobre o assunto. É preciso fazer algo. O País não
pode continuar sacrificando seus jovens, conseqüen-

temente, o futuro do País. A juventude que está sendo
preparada agora nas escolas é que dirigirá o Brasil no
futuro.

O Ministro Paulo Renato permitiu a abertura in
discriminada de faculdades em todo o Pais. Hoje,
qualquer pessoa pode abrir faculdade onde quiser.
No domingo passado, o programa Fantástico da TV
Globo noticiou o que já vínhamos denunciando há
muito tempo: analfabetos são aprovados em exames
de vestibular. Isso ocorre porque não há mais critério
nem controle para a abertura de faculdades.

Atualmente, o ensino superior no Brasil é gran
de negócio: conferindo diplomas às pessoas, ob
tém-se lucros. E o Governo diz que estamos cami
nhando para o Primeiro Mundo. Isso não é educar.
Não é aprovando analfabeto em vestibular ou apro
vando alunos automaticamente que será resolvido o
problema da educação brasileira.

Condamo todos os Deputados a lutarem contra
a política do Ministério da Educação, pois, se não
houver mudanças urgentes, a qualidade do ensino
brasileiro ficará rebaixada.

Sr. Presidente, gostaria ainda de abordar tema
relativo ao estabelecimento de cotas nas universida
des públicas para a população negra, medida adotada,
ainda que tardiamente, pelo Governo Federal. Parabe
nizo o Presidente do Supremo Tribunal Federal por ter
enfrentado a questão. Já era o tempo de o Brasil discu
tir as cotas e as reparações devidas aos negros.

Na Conferência de Durban, na África, em que
representamos esta Casa, a discussão da matéria
saiu do mundo acadêmico e chegou ao conjunto da
sociedade. Somente assim conseguimos política con
creta para enfrentar os mais de trezentos anos de es
cravidão que resultaram em segregação social da co
munidade negra. Tal injustiça precisa ser repensada.

Parabenizo o Deputado Paulo Paim pela iniciati
va de apresentar o projeto que cria o Estatuto· da
Igualdade Racial, em discussão nesta Casa, com o
intuito de promover o tratamento igual e solidário das
multiculturas da nossa sociedade. Os negros nada
querem de graça. Querem apenas oportunidade de
disputar as vagas das universidades públicas em
igualdade de condições com os brancos. É a finalida
de da política de cotas e de reparações.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neuton Lima) - Convoco
os Srs. Deputados que se encontram na Casa a virem
ao plenário registrar a presença, a fim de que tenha
início a Ordem do Dia.
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o SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Neuton Lima) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, confesso que estranho algumas posições
assumidas pela Maioria desta Casa. Sempre foi dito
que deveríamos fortalecer as Comissões Permanen
tes da Casa, nas quais os Deputados discutem pro
fundamente o mérito das matérias. Por isso, é surpre
endente que nenhum Deputado da Comissão de Tra
balho tenha sido convidado para participar de deba
tes sobre o salário mínimo, matéria que lhe é afeta.

No entanto, a Comissão Mista de Orçamento
discute tanto dívidas interna e externa quanto saúde,
habitação, saneamento e educação, e agora se dá o
direito de tratar de assunto pertinente à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Sr. Presidente, em defesa do Regimento Inter
no, apresento o relatório de minha autoria ao projeto
do salário mínimo. A Comissão Mista de Orçamento
pode discutir a destinação de recursos atinentes à
Previdência e Assistência Social, mas não venham
me dizer que dela depende a definição do novo valor
do salário mínimo. Não é verdade. Há os que chanta
geiam Deputados, ameaçando ficar contra o novo sa
lário mínimo se não abrirem mão de certas emendas.

Sr. Presidente, demonstramos no relatório que,
no ano passado, a Seguridade Social teve superávit
de 28 bilhões de reais e que, neste ano, o valor che
gará a 34 bilhões de reais, sendo 16 bilhões de reais
apenas no primeiro semestre do próximo ano.

Não é verdade que a elevação do atual salário
mínimo para o equivalente a 100 dólares depende da
aprovação da Comissão Mista de Orçamento. Nunca
foi assim. Por isso, ontem, apresentei relatório garan
tindo aquele valor.

Sr. Presidente, foi aprovado na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público requeri
mento de minha autoria para a realização de audiên
cia pública a realizar-se na próxima terça-feira, dia 18
de dezembro, para discutir a proposta do novo salário
mínimo.

Além do relatório protocolado no dia de ontem,
comunico que fui designado Relator de mais quatro
projetos que dispõem sobre o salário mínimo e que
tramitam naquela Comissão. São eles o PL na
4.234/01, de autoria do Deputado Wellington Dias; o
PL na 3.753/00, do Deputado Pedro Eugênio; o PL na
5.136/01, do Deputado Medeiros; e o PL na 4.624/01,

do Deputado José Carlos Coutinho. Solicitei, em re
querimento ao Presidente da Comissão, a apensação
das proposições legislativas para que possamos dis
cuti-Ias conjuntamente.

Na forma do substitutivo, meu parecer foi favorá
vel a todos os projetos. O Deputado Pedro Eugênio
aponta nova fonte de recursos para garantir o reajuste
salarial de aposentados e pensionistas, sem passar
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização.

A audiência pública a ser realizada na próxima
semana contará com a presença de representantes
de todas as Centrais Sindicais, da Coordenação Con
federativa dos Trabalhadores - CCT, da COBAp, do
ex-Ministro da Previdência e Assistência Social, Se
nador Waldeck Omelas, da CNIIFIESP e da ANFIP.
Os trabalhos serão divididos em dois painéis: um terá
início às 1Oh, com a participação das centrais sindica
is, da CCT e da COBAP; o outro terá início às 14h,
com a presença dos representantes dos empregado
res, da ANFIP e do Senador Waldeck Ornelas. Se
gundo S. Exa , não há empecilho algum para que esta
Casa aprove o salário mínimo de 100 dólares, se for
considerado o chamado déficit da Previdência, que,
aliás, não existe. Na verdade, existe superávit.

Sr. Presidente, repetindo que o nosso projeto
garante, a partir de 1°de maio de 2002, o salário míni
mo de, aproximadamente, 100 dólares. Quando apre
sentei o relatório, 100 dólares correspondiam a 250
reais. E estendi o mesmo percentual aos benefícios
de aposentados e pensionistas.

Lembro a V. Exas. que ontem foi comemorado o
Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, apro
var projeto de salário mínimo e excluir os 18 milhões
de aposentados e pensionistas é crime contra a hu
manidade. Surpreende-me que a Comissão Mista de
Orçamento, que não analisa o mérito da matéria, em
momento algum do debate tenha levado em conside
ração a situação dos 18 milhões de aposentados e
pensionistas brasileiros.

Meu relatório - volto a dizer - garante o salário
mínimo de 100 dólares e concede o mesmo percentu
al aos benefícios de aposentados e pensionistas.
Quem não concordar com ele, que vote contra. É as
sim que se exercita plenamente a democracia. Se de
pender deste Parlamentar, não será aprovado projeto
de lei contrário ao reajuste do salário mínimo para
100 dólares - tal como fizemos no ano passado - e
que não garanta o mesmo percentual de reajuste sa
larial a aposentados e pensionistas.

Nem a ditadura foi tão cruel com os aposenta
dos. Neste ano, o salário mínimo teve reajuste de



Noventa e sete por cento da água do mundo
são salgados, não apropriados ao consumo huma-

o Sr. Neuton Lima, § 2 0 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Vala
dares, 10 Suplente de Secretário.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. E~ a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, encontram-se na Casa os
Prefeitos Lauro Marmilicz, de Guarani das Missões;
Jaime Martini, de Novo Xingu; Altair Copatti, de Três
de Maio; e os Vereadores Renato de Abreu, do PT; Ivo
Norroti, do PMDB; e João Meia Neto, do PDT; todos
do Município Três de Maio. Bem-vindos a este Parla
mento.

Sr. Presidente, há pouco eu e o Deputado Sér
gio Novais, do PSB, atuante na área do saneamento,
protocolamos proposta de emenda à Constituição
que inclui no inciso V do art. 30 da Constituição - Ca
pítulo IV: Dos Municípios - a seguinte redação:

Art. 30 ..
V - Organizar e prestar, diretamente ou

sob o regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído
o de transporte coletivo e o de saneamento
básico, que têm caráter essencial.

Além da inclusão da expressão "saneamento
básico" ao inciso V, estamos acrescentando ao art.
30 o seguinte parágrafo único:

Art. 30 ..
Parágrafo único - A prestação do ser

viço de saneamento básico, sob o regimen
to de concessão ou permissão descrita no
inciso V deste artigo, somente poderá ser
realizada por empresa pública ou empresa
de economia mista.
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19,3%; O benefício dos aposentados, somente 7,6%. no, e 2% estão nas geleiras. Menos de 1% está dis-
A manter essa lógica, no máximo em dez anos, todos ponível para a humanidade. Portanto, a água não
os aposentados brasileiros terão vencimento de um pode ficar à mercê do lucro. Privatizar seu uso cons-
salário mínimo. Não vou compactuar com esse mas- titui crime. Não se pode entregar um bem que é de
sacre. todos para privilegiar o lucro de alguns. Assim, es-

Vota-se agora o Orçamento. O mérito do projeto peramos que seja rápida a tramitação do projeto e
sobre o salário mínimo será votado nos meses de fe- sua aprovação na Casa.
vereiro, março e abril, para entrar em vigor no dia 1° Registro também a nossa insatisfação com a
de maio de 2002. condução do debate acerca do Orçamento Geral da

Era o que tinha a dizer. União na Comissão Mista de Orçamento. Não há cri
térios claros e objetivos que permitam a justa distribu
ição dos recursos públicos destinados aos Estados.
Não estão levando em consideração o número de ha
bitantes, as carências locais etc.

O Rio Grande do Sul, mais uma vez, está sendo
duramente prejudicado. No ano passado, foram desti
nados 164 milhões de reais ao Estado. Neste ano, a
previsão é de 122 milhões de reais. Portanto, houve
corte de 52 milhões de reais.

Não aceitamos tal situação. Queremos a recom
posição dos valores. Esperamos que o Relator e os
membros da Comissão Mista de Orçamento tenham
bom senso e destinem, com justiça, os recursos ao
Estado, que muito tem contribuído com a União. O Rio
Grande do Sul, por intermédio do pagamento de im
postos, arrecada 8,8% de recursos. Menos de 4% re
tornam ao Estado. Desejamos o crescimento do País
como um todo. Não queremos o retorno de 100% dos
recursos arrecadados. Os valores atuais são absolu
tamente insuficientes, irreais e não fazem justiça ao
Estado que muito contribui para o desenvolvimento
do País.

Para finalizar, cumprimento o Governador Olívio
Dutra e sua comitiva, que estão em missão oficial na
China - registre-se que são os primeiros a visitar
aquele país depois da sua entrada na Organização
Mundial do Comércio - em busca de negócios para o
Rio Grande do Sul. O retorno foi positivo. O Estado é o
segundo do País que mais exporta e ampliará suas
atividades comerciais com a China, o que propiciará o
seu desenvolvimento e a geração de emprego.

Muito obrigado.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDl - SC.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, como é do conheci
mento de V. Exas., foi incluída na pauta de votação da
Câmara do Deputados a Proposta de Emenda à
Constituição n° 203, de 1995, que altera a redação do
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art. 222 da Constituição Federal, dispositivo que regu
la a propriedade das empresas jornalísticas e de radi
odifusão e de sons e imagens.

A ANJ - Associação Nacional de Jornais, a
ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rá·
dio e Televisão, e a ANER - Associação Nacional dos
Editores de Revistas, como representantes do setor,
gostariam de ressaltar a importância das mudanças
propostas não só para o mercado das comunicações,
como para a sociedade.

Segundo o novo texto, pelo menos 70% da pro
priedade de empresas de comunicação deverá per
tencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos, ou a pessoas jurídicas por eles compostas.
A medida permitirá que as empresas de comunicação
acessem o mercado de capitais e tenham como acio
nistas pessoas físicas ou jurídicas locais. Será permi
tido a estrangeiros deter, no máximo, 30% do capital
total, o que, reitera-se, garante o efetivo controle bra
sileiro.

O setor julga fundamental que o texto, como se
propõe, garanta a brasileiros o controle efetivo das em
presas, assim entendido o poder decisório e de gestão
de suas atividades, o que significa, conseqüentemen
te, o controle jornalístico, cultural e artístico.

Para garantir a transparência no processo de
abertura e no mercado de forma geral, a proposta
também determina a comunicação ao Congresso Na
ciona� de todas as alterações no controle societário
dessas empresas.

A ABERT, a ANER e a ANJ têm a convicção de
que o projeto representa a modernização de nossa
Constituição e o avanço das comunicações no Brasil.
Por isso, peço aos nobres Parlamentares apoio para
aprovação da PEC n° 203, de 1995.

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, constará da Ordem do Dia de hoje Proje
to de Lei nO 3.757-A, de 1997, de minha autoria, que
trata de acrescentar ao Código Penal brasileiro pena
lidade àqueles que usem o trabalho de menores de
14 anos de idade. Tal projeto é de fundamental impor
tância, devido às condições do trabalho, emprego e
desenvolvimento do nosso País.

Nos últimos anos, principalmente com o Gover
no Fernando Henrique Cardoso, o processo de globa-

lização, as várias iniciativas de projetos de lei que tor
nam mais precárias as condições de trabalho, como a
revogação da CLT, ocorrida recentemente, deixam
cada vez mais os trabalhadores vulneráveis em rela·
ção ao capital e ao uso da mão-de-obra numa condi
ção subalterna aos seus interesses.

Costumeiramente meu Estado tem denunciado
nos jornais o trabalho escravo e infantil. Menores tra
balham em condições subumanas, pesadíssimas,
principalmente nas carvoarias, serrarias e fábricas de
beneficiamento do sisal.

Esse projeto tem o objetivo de evitar que nossos
adolescentes e nossas crianças menores de 14 anos
sejam explorados e possam ter oportunidade de estu
dar. Dessa forma, eles são preparados para enfrentar
a vida, têm melhor formação e qualificação, produ
zem mais para o País e têm o futuro assegurado.

Chamo a atenção dos Parlamentares no sentido
de aprovarmos esse projeto, que consta da pauta de
hoje, e já passou pelas Comissões Técnicas de Tra
balho, de Administração e Serviço Público e de Cons
tituição e Justiça e de Redação, e teve aprovação
unânime. Com sua aprovação, daremos à sociedade
instrumentos legais para evitar que nossos trabalha- .
dores, principalmente as crianças, fiquem à mercê da
insanidade daqueles que exploram cada vez mais a
mão-de-obra infantil com o objetivo de obter maiores
lucros.

Sr. Presidente, já foi aprovado na Casa projeto
de iniciativa também deste Deputado, sobre a inibição
do trabalho escravo e degradante.

O projeto a que ora me refiro é específico para
crianças menores de 14 anos. Entendemos que o
Estado tem de prover a sociedade não só de legisla
ção, mas de políticas públicas capazes de dar-lhes
condições de educação, tornando o País mais desen
volvido, mais justo e mais promissor para a sociedade
brasileira.

Portanto, a aprovação desse projeto é funda
mentaI. O País deve ter políticas públicas para ajudar
as famílias pobres, buscar saídas econômicas para
que suas crianças não sejam obrigadas a trabalhar
para ajudar no seu sustento. Só assim essas famílias
terão condições necessárias para educar seus filhos,
construir um Brasil melhor.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - A Pre
sidência registra a presença do Embaixador da Indo
nésia no Brasil, Sr. Sutadi Djajakusuma, e do Deputa
do indonésio Sabam Sirait no Parlamento brasileiro.

Em nome do Presidente Aécio Neves, desejo a
S.Exas. boas-vindas ao Parlamento brasileiro, que os
recebe de braços abertos.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Esta dos latifundiários, para o financiamento do grande ca-
Presidência convoca os Srs. Parlamentares ao plenário, pital nacional e internacional e para o superávit primá-
pois precisamos completar o quorum regimental. Há rio. Entretanto, no salário mínimo não se mexe. Esses
matérias importantíssimas a serem votadas, entre as aspectos desestruturam o País.
quais o projeto que diz respeito ao primeiro emprego. Repito: a proposta do Governo é aumentar o sa-

Srs. Deputados, dirijam-se ao plenário para re- lário mínimo para 189 reais. Tentamos transformá-Ia,
gistrar a presença. sugerindo minguados 220 reais, o que provocou ver-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- dadeira guerra entre Governo e Congresso Nacional.
te, peço a palavra pela ordem. Quanto à tabela do Imposto de Renda, a discus-

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem são é ainda maior. O Governo afirma - e já mandou
V. Exa a palavra. afixar painéis em todo o País - que a proposta de

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or- 17,5% não partiu dele, mas, sim, da imprensa e do
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Congresso Nacional, ou seja, não aceita o que ele
Srs. Deputados, o Brasil tem conseguido posição de mesmo propôs. A tabela do Imposto de Renda há
destaque nos concursos internacionais. Embora seja mais de cinco anos não é reajustada. Trata-se de con-
a oitava economia mundial, o País possui uma das fisco, de roubo, da destruição da classe média. O Go-
maiores concentrações de renda do mundo: 1% dos verno tem o prazer de destruir: os trabalhadores, com
mais ricos controla mais de 50% de nossa riqueza e o salário mínimo; e a classe média, com a tabela do
10% dos mais pobres não têm acesso a praticamente Imposto de Renda.
nenhuma renda. Além disso, paga um dos menores Na iminência das festas de Natal e Ano Novo,
salários mínimos da face da Terra. essa é a lógica do Governo, o presente que deseja

Recentemente, participamos de concurso do dar ao povo brasileiro.
qual participaram 32 países. Gostamos sempre de Era o que tinha a dizer.
disputar o top de linha, mas fomos os primeiros colo- O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
cados inversamente, ou seja, os últimos na gloriosa a palavra pela ordem.
tabela de classificação do conjunto da educação bra- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) _ Tem
sileira. Acredito que o fato é resultado da ação desen- V. Exa a palavra.
volvida pelo atual Governo para concentrar renda nas
mãos dos ricos e retirá-Ia dos mais pobres. No Brasil, O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR. Pela
quando alguém consegue ler, não consegue enten- ordem. Sem revisão do orador.) - O Estado do Paraná
der ou interpretar o que leu. Se isso ocorre com nos- saúda o representante do Estado do Sergipe, Depu-
sos jovens e adolescentes, significa que o número de tado Pedro Valadares, que neste momento ocupa a
analfabetos funcionais brasileiros é de mais de 40 mi- Presidência dos trabalhos.
Ihões. Aliás, são 70 milhões. Sr. Presidente, como pastor evangélico, a pala-

No estudo da Matemática e das Ciências, não vra de Deus orienta-nos a abrir a nossa boca em favor
há dúvida, também somos os últimos colocados. O dos aflitos e dos necessitados. Neste primeiro man-
fato se explica pela média de escolarização do povo dato deste Parlamentar, tenho observado que nesta
brasileiro: quatro anos e meio. Os países da nossa so- Casa de leis muitos Deputados têm usado desta prer-
frida e violentada América Latina têm patamares mé- rogativa e falado em nome dos que sofrem e dos ne-
dios de oito a doze anos de escolarização. cessitados desta tribuna e principalmente por inter-

Então, essa é a lógica do Brasil, cujo povo cami- médio de projetos de lei que entram nesta Casa qua-
nha para a total desorganização, a desestruturação, o se diariamente.
desencanto e a falta de perspectivas. O Parlamento Dentre esses projetos, um dos que eu observei,
brasileiro, em contrapartida, para brecar a saga do de grande importância, é de autoria do Deputado
Governo, cujos presentes de Natal ao povo brasileiro Marcos de Jesus, representante do Estado de Per-
são o desemprego, a precarização do trabalho e a in- nambuco também em seu primeiro mandato. O Depu-
segurança na família, discute se poderá pagar salário tado Marcos de Jesus, que trabalhou por mais de 20
mínimo de mais de 189 reais. Esta é a vergonha do anos na área da saúde, num momento importante da
País: salário mínimode 189 reais. Vejam bem V.Exas.: sua vida pôde acompanhar o que significa para a po-
há reservas orçamentárias para os compromissos pulação e para os trabalhadores, principalmente para
com a dívida externa, para a renegociação da dívida os executivos, o assédio moral no trabalho.
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Quando o Deputado Marcos de Jesus lançou
esse projeto, a mídia deu-lhe grande destaque. No
Paraná, o jornal A Gazeta do POVO, o maior jornal de
circulação no Estado, fez uma matéria quase de pági
na inteira abordando e discutindo com a população a
questão do assédio moral no trabalho.

Depois conversei com o Deputado Marcos de
Jesus, que me explicou os vários tipos de assédio,
principalmente o moral, que acontece no trabalho e
em casa. Ao justificar o seu projeto, S. Exa relacionou
os problemas que o assédio moral no trabalho tem ca
usado a muitas pessoas - problemas de ordem física,
mental e psicológica -, pessoas que têm entrado em
verdadeiras depressões pela pressão imposta a elas
nos mais diversos segmentos da sociedade. A grande
pressão do chefe, do gerente, que também é pressio
nado por seus superiores, gerando uma cadeia de
pressão, traz grandes prejuízos à saúde do trabalha
dor de modo geral.

As pessoas que atuam na área médica sabem
que existem as doenças psicossomáticas, que são
doenças que começam a se manifestar no corpo, mas
têm origem psicológica. Muitas vezes, as pessoas
procuram o médico com um sintoma, mas o médico
não consegue achar a origem dessa enfermidade e
as pessoas procuram psicólogos e psiquiatras. Na
maioria das vezes, esse problema tem origem no seu
trabalho, caracterizando o assédio moral no trabalho.

Gostaria de chamar a atenção dos meus com
panheiros, dos 512 Deputados desta Casa e das Co
missões pelas quais esse projeto vai tramitar para um
fato. Uma vez aprovado esse projeto que protege a
pessoa do assédio moral no trabalho, tenho certeza
de que a saúde do brasileiro vai melhorar sensivel
mente e, com isso, vamos aliviar o SUS. Com certeza,
os tratamentos de saúde vão sofrer um reflexo positi
vo com a aprovação dessa lei.

Portanto, parabenizo o nobre Deputado Marcos
de Jesus por esse projeto que em uma boa hora vem
para dar um fôlego a mais às pessoas que já vivem
tão pressionadas na rua, na condução, com a violên
cia urbana, com a violência doméstica.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. E~ a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar projeto de lei que regulamenta os lotea
mentos fechados.

A Lei n° 6.766, de 1979, Lei do Parcelamento do
Solo, é omissa em relação ao fechamento de lotea
mentos urbanos. Com a enorme violência que marca
as cidades, a sociedade tem pressionado para que
isso seja feito. Portanto, o Congresso Nacional não
pode ignorar essa questão e deve regulamentar os
casos já consumados, impedindo que haja abertura
de novas alterações que confrontam com o Plano Di
retor das Cidades. Por isso estou encaminhando esse
projeto de lei que regulamenta os loteamentos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares.) - A
Mesa recebe o projeto de lei de V. Exa , nos termos re
gimentais.

O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade desejo
ressaltar a importância da pecuária para o desenvol
vimento do Brasil.

Antes, gostaria de salientar que o nosso País
possui o maior rebanho bovino comercial do mundo e
que, com a declaração de várias regiões livres para
exportação, abriu-se a perspectiva de criação de mer
cado consumidor promissor, o que sinaliza, de manei
ra positiva, ganho importantíssimo, coroando os es
forços do Governo e dos nossos pecuaristas.

Só para se ter idéia da dimensão do valor do se
tor para a economia brasileira, registramos, em 2001 ,
volume de exportações de carne bovina da ordem de
US$ 1 bilhão. Srs. Parlamentares, lembro a V.Exas.
que, para cada US$ 1 bilhão exportado, o País é ca
paz de gerar cerca de 70 mil empregos.

Para o próximo ano há expectativa de exportar
mos volume muito superior, haja vista a superação
das barreiras tarifárias negociadas na última reunião
da Organização Mundial do Comércio, realizada no
mês passado em Doha, Catar, no Golfo Pérsico, com
União Européia, Canadá, Estados Unidos e Japão,
oportunidade em que vencemos vários obstáculos
comerciais.

Em razão dessas conquistas, poderemos ter
adicional de exportação da ordem de US$ 6 bilhões,
que proporcionará a criação de 420 mil novos empre
gos no Brasil. Com essa confirmação, o superávit da
balança do agronegócio nacional poderá alcançar o
expressivo volume de US$ 20 bilhões em 2002, propi
ciando o equilíbrio de nossa balança comercial.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comis
são de veterinários da Federação Russa já está visi
tando Municípios selecionados dos Estados do Para
ná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Pernambuco
e, no próximo dia 12, estará no Estado de Minas Ge
rais, nos Municípios de Araguari e Ituiutaba.

As visitas visam avaliar as condições sanitárias
dos rebanhos, conhecer frigoríficos, testar a qualida
de dos nossos produtos e estreitar as relações bilate
rais, objetivando breves negociações.

Araguari, Município pujante que, além de sua
tradição na produção, comercialização e processa
mento de café, destaca-se pela produção de sucos,
com a participação da Indústria Maguary, pelo seu co
mércio ativo, por suas faculdades, sendo destaque re
gional na área da educação, e ainda pela pecuária de
leite e corte, é referência para o Triângulo Mineiro. Em
razão da pecuária de corte e das instalações moder
nas do Frigorífico Mata Boi, a referida missão estará
visitando, no dia de amanhã, a cidade de Araguari.

Vale a pena destacar a administração séria e
competente do atual Prefeito de Araguari, Dr. Marcos
Alvim, que tem conduzido os destinos do Município
de maneira segura, buscando a melhoria de qualida
de de vida de seu povo e a abertura para a exporta
ção de carnes diretamente para o mercado externo,
propiciando a geração de renda e de emprego para a
população.

De acordo com o que se encontra projetado, o
Brasil poderá, em 2001, exportar US$ 350 milhões
em carne suína; US$ 1,5 bilhão em carne bovina; e
US$ 1,2 bilhão em carne de frango.

Parabenizo o nosso Governo, por intermédio do
Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Marcus Vinícius Pratini de Moraes, e de sua compe
tente equipe pela realização de importante feito em
prol do crescimento da pecuária nacional. Espera-se
que nos próximos anos o mercado internacional seja
favorável aos produtos pecuários brasileiros, que,
certamente, serão de alta qualidade e terão preços
competitivos.

Sr. Presidente, a produção nacional de carnes
tem potencial mu~o grande e precisa, cada vez mais,
conquistar o mercado externo. Sabemos que, para
isso, conta com a ação decisiva e conjunta dos Minis
térios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e das
Relações Exteriores, objetivando promover, mediante
campanhas publicitárias, os nossos produtos.

O setor merece sucesso em seus resultados,
pois nossa pecuária tem-se aprimorado com técnicas

genéticas de manejo, de alimentação e de modernos
procedimentos gerenciais, adaptados ao mundo glo
balizado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são notó
rios o apoio e os incentivos políticos que, ao lado dos
padrões técnico-científicos do controle de nossos re
banhos e da qualidade de seus produtos derivados, fa
rão com que venhamos a ocupar, a cada dia, o espaço
que nos está reservado no mercado internacional.

Os nossos governantes estão afinados com os
interesses dos consumidores estrangeiros, conhe
cem as exigências do mercado, sendo esta a grande
vantagem para a nossa inserção definitiva no merca
do internacional de carnes.

Assim, teremos garantida a participação efetiva
dos produtores rurais no desenvolvimento constante
e harmônico do nosso Brasil, que propiciará emprego,
salário, ocupação, renda, divisas e execução de pro
jetos sociais em benefício de todos.

Muito obrigado.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. E>(l a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esta semana foi pródiga em informações
sobre o quadro educacional brasileiro. Tivemos, pelo
menos, três grandes informações. Uma delas foi a
classificação do nosso País em último lugar no Pro
grama Internacional de Avaliação de Alunos, coorde
nado pela Organização para a Cooperação e o De
senvolvimento Econômico - OCDE, do qual participa
ram 32 países. Nele foi analisada a capacidade de lei
tura dos alunos.

No dia seguinte, os jornais publicaram o resulta
do do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fór
mula encontrada pelo Governo para fazer a avaliação
do ensino médio, a exemplo do Provão, relativo ao en
sino superior. E a média dos alunos caiu dez pontos.

E o noticiário de ontem informa que um cidadão
analfabeto do Rio de Janeiro, prestando vestibular em
várias universidades, foi aprovado em seis, todas pri
vadas. Numa delas, ficou classificado em nono lugar.
Esse é o quadro da educação brasileira.

No Programa Internacional de Avaliação de Alu
nos, conhecido por PISA, da OCDE, o Brasil ficou em
último lugar, o que é evidente, pois tem 60 milhões de
analfabetos funcionais e baixo nível de escolaridade.
A educação brasileira não tem qualidade, e o Gover
no veta nove dispositivos do Plano Nacional de Edu-
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cação. Cito apenas o que eleva de 4% para 7% do PIB
os gastos em educação. É óbvio que o resultado só
poderia ser esse, o qual reduz a auto-estima do povo
brasileiro.

O Ministro da Educação diz aos jornais que
achou normal o resultado, bem como a queda da mé
dia do ENEM. A desculpa é a de que os pobres pres
taram o exame. É óbvio, Sr. Ministro. E a situação vai
piorar muito quando o ENEM for feito para todos os
alunos e não somente para os que querem prestar
vestibular. Muitas das faculdades privadas estão con
siderando o exame meio de aprovação no vestibular.

Agora, o fato mais insólito ficou por conta da
aprovação de cidadão analfabeto no vestibular reali
zado por seis universidades do Rio de Janeiro, ten
do-se classificado em nono lugar em uma das maio
res da cidade, com sessenta mil alunos, ou seja, as
universidades se transformaram em grande comércio
educacional.

A Secretária de Educação Superior do MEC,
Maria Helena Guimarães de Castro, não soube expli
car o fato ontem, no programa Bom Dia Brasil. Clas
sificou como elemento da sorte, mas não é. Vestibular
também não classifica ninguém. Eles não computa
ram nem a redação. Atribuíram à sorte, em vez de
analisar o que ocorre com o ensino brasileiro.

O Governo Fernando Henrique Cardoso - profes
sor que renega sua profissão - não pode dizer que não
teve tempo mínimo para melhorar as condições da edu
cação brasileira porque seu mandato dura sete anos. Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a atual política edu
cacional é puro marketing político. Em sete anos, a por
centagem de alunos no ensino fundamental passou de
87% para 95%. E isso é mu~o pouco.

É importante que esta Casa reflita sobre o as
sunto, porque durante anos, conforme sabemos, o Mi
nistério da Educação não produziu nenhum fenôme
no novo, mas tem, aí sim, assessoria de imprensa
fantástica responsável por 87% das matérias produzi
das para TV, rádio e jornais, conforme levantamento
da Folha de S.Paulo.

Nada de novo acontece na educação há muito
tempo. Ao contrário: o diagnóstico educacional que fi
zemos no âmbito nacional permanece indicando que
apenas um em cada quatro jovens cursa o ensino mé
dio; que onze em cada cem pessoas cursam o ensino
superior- e, na grande maioria, o ensino superior pri
vado de que falávamos há pouco -; e só três dessas
onze pessoas estudam em universidade pública.

Essa é a vergonha de um país que adotou o
ajuste fiscal como lógica central de governo. Pagar as
dívidas externa e interna e proteger banqueiros, por

meio do PROER, são seus maiores objetivos. A lógica
do ajuste fiscal não pode prevalecer, porque a nota do
atual Governo, no que diz respeito à área social, é a
que vemos nas páginas da imprensa acerca da situa
ção da educação brasileira. E, se falarmos de saúde
ou de habitação, chegaremos à mesma conclusão.

O Brasil não pode mais continuar assumindo
que não tem projeto de nação e que a educação não
ocupa papel prioritário.

Muito obrigado.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna
para me reportar a uma das missões mais importan
tes do Governo: o Projeto Alvorada.

Lançado em julho de 2000, objetiva "reduzir as
desigualdades regionais, por meio da melhoria das
condições de vida das áreas mais carentes do Brasil".
Para medir o grau de desigualdades entre as regiões
do País, foi utilizado o índice de Desenvolvimento Hu
mano (IDH), criado pelo Programa das Nações Uni
das (PNUD), com o propósito de medir os índices de
bem-estar da população, considerando três aspectos:
educação, longevidade e renda.

A escolha desse índice como critério de sele
ção, segundo o próprio Governo, decorre de sua acei
tação internacional como indicador-síntese do grau
de desenvolvimento social da população, superando
outras medidas que se apóiam unicamente na visão
econômica.

Pela divulgação do relatório de Desenvolvimen
to Humano para 2000, constatou-se que, no Brasil,
dos 27 Estados, 14 têm IDH abaixo da média. São
eles: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Por determinação do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, também foram identificadas as áreas
mais vulneráveis nos Estados com IDH acima da mé
dia. Relacionaram-se 57 microrregiões e 390 Municí
pios com baixo desenvolvimento, situados nos Esta
dos do Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mi
nas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul
e São Paulo.

Encontram-se identificadas, assim, as regiões
em que o projeto atuará, contribuindo para a diminui
ção dos índices de pobreza que ainda persistem,



Dezembro de 2001 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarla-I~lra 12 64533

apesar de constituírem regiões com nichos de desen- Que esses programas sejam vitoriosos em sua
volvimento expressivos. execução e que possam melhorar sensivelmente a

Dados do Governo indicam que o gasto social vida dos brasileiros mais pobres.
no Brasil atinge, atualmente, cerca de 20% do PIB, Muito obrigado.
enquanto a ren~a p~r capita ~nual está em torno de O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a
R$ 5.500,00. Tais numeros nao guardam correspon- palavra pela ordem.
dência com os níveis de pobreza que persistem no O SR PRESIDENTE (Ped V I
nosso País. Outros países com índices de renda se- a· ro aadares) - Tem
melhantes ou até menores apresentam níveis mais V. Ex a palavra. _
baixos de pobreza e de desigualdade. O SR. IVAN PAIXAO (Bloco/PPS - SE. Pela or-

É a evidência de que a pobreza no nosso País demo Semrevisãod~orador.)-S~. Presidente, Sras. ~
está vinculada à distribuição de renda bastante desi- S.rs. Deputados, mais uma vez, e um. prazer ~oltar a
gual e à baixa eficácia do gasto público. Acredito na ne- tr.lbun~ desta C,a~. Entretanto,. gostana de regl~trar ~
cessidade de agir considerando essas duas variáveis sltuaçao vexatona por. que esta passando a Unlversl-
no planejamento de ações propulsoras com a finalida- dade Federal de Sergipe.
de de romper definitivamente esse círculo vicioso. Na qualidade de médico e de ex-aluno da Facul-

É nesse aspecto que o Projeto Alvorada adquire dade de M~ic~na daquela universidade, ao assumir,
dimensão estratégica ao atacar problema característico, durante o primeiro Governo do Dr. Albano Franco,a Se-
infelizmente, da imensa massa populacional brasileira, cretaria de Saúde do Estado, tive a preocupação de
qual seja o de viver em extrema pobreza. Ou pelo fato aparelhar a Universidade Federal de Sergipe, especial-
de não ter acesso a trabalho remunerado, ou pela inca- mente, a maternidade da Faculdade de Medicina. Com-
pacidade do Governo de fazer com que o recurso públi- pleta~ente equipad~ e reformada, r~cebeu o título de
co chegue até essa população, entre outras causas. Hospital Amigo da Criança, reconhecido pelo UNICEF.

Uma das formas de os recursos chegarem dire- Tivemos oportunidade de montar, juntamente
tamente a quem precisa é contar com parceria entre com o saudoso Dr. Fernando Mainard, pioneiro dos
os Governos Federal, Estaduais e Municipais e a so- transplantes renais no Brasil, central de hemodiálise
ciedade civil. O êxito do Plano de Apoio aos Estados com máquinas importadas da Itália, e UTI no Hospital
de Menor Desenvolvimento Humano dependerá, fun- Universitário, para que lá fosse administrada a lista
damentalmente, dessa parceria, que concentrará es- dos pacientes que necessitavam fazer transplantes
forços na saúde preventiva, na educação básica (en- renais.
sinos fundamental e médio) e em programas de gera- É de pasmar, Sras. e Srs. Deputados, o que está
ção de emprego e de renda. acontecendo na Faculdade de Medicina da Universi-

Alguns apressados acostumados a criticar tudo dade Federal de Sergipe. Neste ano foi fechada a Ma-
que vem do Governo poderão dizer que esse é mais ternidade Idete Falcão, que, na verdade, era a sala de
um programa com muitos recursos e poucos resulta- aulas práticas em ginecologia, obstetrícia, orientação
dos. Respondo-lhes, no entanto, que uma das diferen- à amamentação e cuidados com a criança preconiza-
ças entre programas anteriores e este é justamente a dos pelo UNICEF, alojamento conjunto entre mãe e
introdução de variável medidora, o IDH, do nível de criança. E por quê? Porque a Faculdade de Medicina
educação, de longevidade e de renda dos Municípios. da Universidade Federal de Sergipe não dispunha de

Além do mais, o projeto está distribuído entre os recursos suficientes para dar prosseguimento aos tra-
Ministérios da Educação, da Saúde, da Previdência e balhos da maternidade.
Assistência Social, da Integração Nacional, do Espor- Agora, Sr. Presidente, o Hospital Universitário
te e Turismo, do Desenvolvimento Agrário, de Minas e está prestes a fechar porque a universidade paga salári-
Energia e do Planejamento, Orçamento e Gestão, os a mais de duzentos funcionários com a receita dos
que desenvolvem dezoito programas a eles pertinen- atendimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde. Isso
tes, contando com um total de recursos da ordem de é um absurdo! A receita do hospital deve ser reinvestida
R$ 13,2 bilhões para o triênio 2000/2002. na própria instituição, e os recursos, administrados pelo

Naturalmente, o Projeto Alvorada faz parte de Diretor do Hospital Universitário. A reitoria deve contra-
cadeia de programas sociais de combate à pobreza tar pessoal e fazer os pagamento com recursos federais
implantados nos últimos anos que, juntos, devem so- e não com a receita da área de saúde.
mar esforços para a superação de dificuldades que, E o pior, Sr. Presidente: a unidade de hemodiáli-
provavelmente, poderão surgir. se do Hospital Universitário, que realizava mais de se-
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tecentos procedimentos por mês, acabou de ser fe
chada. Vejam V.Exas. o absurdo que está acontecen
do na Faculdade de Medicina da Universidade Fede
ral de Sergipe e o descaso do MEC. Não podemos
conceber o fechamento de moderna unidade de he
modiá�ise.As máquinas que apresentaram defeito es
tão paradas, os pacientes foram transferidos, e os alu
nos não têm mais aulas práticas de hemodiálise. Aca
bou o grande estímulo da nefrologia. A UTI nova,
montada e equipada não funciona.

Precisamos todos - Governo do Estado, Prefertu
ra, Deputados e Senadores - ajudar a Diretoria da Fa
culdade de Medicina. Sugiro que não sejam mais admi
nistrados os recursos do hospital pela reitoria, mas que
seja permrtido à diretoria do hospital administrar os re
cursos gerados pela prestação dos serviços de saúde.

Muito obrigado.

O Sr. Pedro Valadares, 10 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presi
dente.

o SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a formação escolar é fun
damentai para que todas as pessoas desenvolvam
suas potencialidades e melhor compreendam os me
canismos das relações sociais.

Existe entendimento consolidado nas socieda
des humanas de que os pressupostos básicos para
um país se desenvolver estão relacionados com os in
vestimentos em educação. Não pode haver transfor
mações sociais significativas se o povo não tem co
nhecimento dos princípios básicos das ciências soci
ais e naturais.

Os dilemas educacionais assumem, no Brasil,
aspecto condenável. É situação constrangedora que
exige de nós propostas mais consistentes, não so
mente para reverter o quadro de atraso em que nos
encontramos, mas também para permitir que a atual
geração de estudantes estude com dignidade e tenha
esperanças.

Estudantes e adolescentes necessitam ocupar
suas horas e seus dias de juventude com atividades
saudáveis, para que não fiquem desorientados e pro
curem os hábitos da ilusão, os vícios que comprome
tem a saúde e o futuro.

As escolas brasileiras públicas e mesmo as par
ticulares são ainda muito precárias. As deficiências
do ensino público, que só aumentaram, devem-se à
total falta de planejamento, de projetos e até de sensi
bilidade da classe dirigente. Os homens que se preo
cupam com a educação, que trabalham diretamente
com o setor educacional têm sua parcela de respon
sabilidade, mas os responsáveis diretos são os orde
nadores de despesas.

Além das deficiências existentes, faltam vagas.
Não existem escolas para todos os brasileiros. E as
escolas particulares são murto caras. É a realidade
que se fez presente nos últimos trinta anos. Houve
época em que as mensalidades da rede particular de
ensino eram compatíveis com os padrões de renda
até das classes mais baixas.

As nossas escolas, há algumas décadas, con
centravam suas preocupações com o bem educar. Os
seus administradores preocupavam-se com os pa
drões de ensino de suas instituições. Havia verdadeira
competição entre os colégios de bairros ou de cidades
em ministrar o melhor ensino possível. Lamentavel
mente, aquele saudável espírito competitivo dos edu
cadores e dos estudantes que nos trazem boas lem
branças não existe nos dias atuais. O que observamos
hoje são escolas funcionando como empresas, mais
voltadas para os bons resultados financeiros.

Os aumentos nos preços das mensalidades esco
lares nas escolas de 10, 2° e 3° graus são freqüentes e
não se converteram em melhor qualidade de ensino
nem em melhores salários para os professores. Pais de
alunos são obrigados a passar pelo constrangimento de
não poder arcar com as despesas referentes às mensa
lidades escolares. E os alunos são obrigados a viver o
fato concreto das situações vexaminosas.

Os índices de inadimplência, apurados nas prin
cipais cidades de dezoito Estados brasileiros pela Fe
deração Interestadual de Escolas Particulares, reve
lam a realidade dos preços absurdos das mensalida
des escolares. A inadimplência varia de 20% a 47%, o
que advém dos baixos salários e da crise de emprego
que vivemos.

É de lastimar que os administradores de escolas
tenham perdido sua função primordial de educadores
para se tornarem empresários. Hoje, muitas escolas
sem fins lucrativos são verdadeiras empresas comer
ciais que só pensam em lucros. Até cooperativas de
ensino cobram preços abusivos.

O Governo está convencido de que o aumento
exagerado nos preços das mensalidades escolares é
a causa da inadimplência nas escolas. E tem razão,
em parte. Mas isso se deve também a outros fatores
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Hoje, a educação é tratada de forma muito equi
vocada. Fazem-se necessárias grandes reflexões so
bre a sociedade que queremos construir. O ensino
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que entram no campo das responsabilidades do Po- particular merece tratamento mais rigoroso e maior
der Executivo. fiscalização. Temos de exigir melhores resultados.

As mensalidades escolares subiram 120%, em A educação, seja no setor público, seja no setor pri-
média, de julho de 1994 a julho de 2001 , enquanto a vado, é responsabilidade dos nossos governantes e da
inflação acumulada no mesmo período foi de aproxi- sociedade como um todo. Afinal, todos temos responsa-
madamente 65,70%. Os salários não acompanham bilidades. Tenos de nos organizar melhor como veículos
esses aumentos sucessivos. E a conseqüência são de pressão e co-responsáveis pelas transformações que
as situações constrangedoras: pais inadimplentes, podemos ensejar, tendo em vista que a educação é fun-
instituições de ensino barrando alunos nos dias de damental para o progresso do nosso País.
prova e levando os responsáveis à Justiça. Estado nacional avançado tem como objeto

A situação atual é muito preocupante. Embora principal a educação do seu povo. É o que nos ensi-
tenha aumentado o número de vagas no ensino parti- nam as nações mais bem-sucedidas do planeta. Ao
cular, a qualidade de ensino caiu. As pesquisas cons- Poder Público cabe estabelecer regras gerais capa-
tatam que muitas instituições avançaram significativa- zes de direcionar o processo educativo, corrigindo as
mente sob o ponto de vista econômico-financeiro, distorções existentes.
mas esse resultado positivo não se converteu em in - Era o que tinha a dizer.
vestimentos necessários.

RORAIMA

Airton Cascavel

Alceste Almeida

Luciano Castro

Luis Barbosa

Presentes de Roraima : 4

AMAPÁ

Partido Bloco

PPS POT/PPS

PL PUPSL
PFL PFUPST

PFL PFUPST

Antonio Feijão

Dr. Benedito Oias

Eduardo Seaora

Presentes de Amapá : 3

PARÁ

Anivaldo Vale

Asdrubal Bentes

Gerson Peres

Paulo Rocha

Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará : 5

AMAZONAS

Dr. Gomes

Francisco Garcia

Luiz Fernando

Pauderney Avelino

Silas Câmara

Presentes de Amazonas : 5

PSDB
PPB
PTB

PSOB
PMOB
PPB

PT
PSOB

PFL
PFL
PPB

PFL

PTB

PFUPST
PFUPST

PFLlPST
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Partido Bloco

RONDONIA

Confúcio Moura PMOB

Euripedes Miranda POT POT/PPS

Expedito Júnior PSDB

Oscar Andrade PL PUPSL

Presentes de Rondonia :4

ACRE

IIdefonço Cordeiro PSDB,
João Tota PPB

Márcio Bittar PPS PDT/PPS

Nilson Mourão PT

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

Oolores Nunes PMDB

Edmundo Galdino PSDB

Igor Avelino PMDB

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourão PSOB

Presentes de Tocantins : 6

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB

Cesar Bandeira PFL PFUPST

Costa Ferreira PFL PFUPST

Francisco Coelho PFL PFUPST

Gastão Vieira PMDB

João Castelo PSDB

Neiva Moreira POT PDT/PPS

Nice Lobão PFL PFUPST

Paulo Marinho PFL PFUPST

Pedro Fernandes PFL PFLlPST

Pedro Novais PMDB

Presentes de Maranhão : 11
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Bloco

CEARÁ

Adolfo Marinho

Anibal Gomes

Eun icio Oliveira

Inácio Arruda

José Unhares

Léo Alcântara

Manoel Salviano

Mauro Benevides

Moroni Torgan

Raimundo Gomes de Matos

Presentes de Ceará : 10

PIAuí

Átila Lira

B.Sá

Ciro Nogueira

João Henrique

Marcelo Castro

Mussa Demes

Themístocles Sampaio

Presentes de Piauí : 7

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Carlos Alberto Rosado

Henrique Eduardo Alves

Iberê Ferreira

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 5

PARAíBA

Adauto Pereira

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Domiciano Cabral

Enivaldo Ribeiro

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 9

PSDB

PMDB

PMDB

PCdoB

PPB

PSDB

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PSDB

PSDB

PFL

PMDB

PMDB

PFL

PMDB

PMDB

PFL

PMDB

PTB

PFL

PFL

PSDB

PT

PTB

PMDB

PSDB

PPB

PSDB

PFL

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST
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PERNAMBUCO

Clementino Coelho

Djalma Paes

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

José Chaves

Luciano Bivar

Luiz Piauhylino

Maurílio Ferreira Lima

Osvaldo Coelho

Pedro Corrêa

Pedro Eugênio

Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco : 14

ALAGOAS

Divaldo Suruagy

Helenildo Ribeiro

José Thomaz Nonê

Luiz Dantas

Olavo Calheiros

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 6

SERGIPE

Augusto Franco

Cleonâncio Fonseca

Ivan Paixão

Jorge Alberto

José Teles

Pedro Valadares

Sérgio Reis

Presentes de Sergipe: 7
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Partido

PPS

PSB

PT

PSB

PFL

PFL

PMDB

PSL
PSOS

PMDB

PFL

PPB

PT

POT

PST
PSDB

PFL

PTS

PMDB

PPS

PSDB

PPB
PPS

PMDB

PSOB

PSB
PTB
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Bloco

POT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PFLlPST

PFLlPST

PUPSL

PFUPST

POT/PPS

PFUPST

PFUPST

POT/PPS

POT/PPS

PSB/PCOOB
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BAHIA

Ariston Andrade

Benito Gama

Coriolano Sales

Eujácio Simões

Jairo Carneiro

João Almeida

Joêo Leêo

José Carlos Aleluia

José Rocha

Leur Lamanta

Luiz Alberto

Luiz Moreira

Pedro Irujo

Saulo Pedrosa

Ursicino Queiroz

Presentes de Bahia: 15

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Aracely de Paula

Carlos Mosconi

Edmar Moreira

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Ellseu Resende

Fernando Oiniz

Hélio Costa

Herculano Anghinetti

Jaime Martins

Lael Varella

Lincoln Portela

Márcio Reinaldo Moreira

Mário Assad Júnior

Mauro Lopes

Narcio Rodrigues

Nilmário Miranda
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PT

Quarta-feira 12 64539

Bloco

PFUP$T
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Bloco

Olimpio Pires

Osmanio Pereira

Paulo Delgado

Philemon Rodrigues

Rafael Guerra

Saulo Coelho

SiJas Brasileiro

Vittorio Medioli

Zezé Perrella

Presentes de Minas Gerais : 28

EsplRITO SANTO

Feu Rosa

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Max Mauro

Ricardo Ferraço

Rita Camata

Presentes de Espírito Santo : 7

RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral

Arolde de Oliveira

Bispo Rodrigues

Candinho Matlos

Carlos Nader

Carlos Santana

Cornélio Ribeiro

Eber Silva

Fernando Gabeira

lédio Rosa

Jair Bolsonaro

Jorge Wilson

Laura Carneiro

Luisinho

Miro Teixeira

Paulo Baltazar

Paulo de Almeida

Paulo Feij6

PoT

PSDB

PT

PL

PSOB

PSDB

PMDB

PSOB

PFL

PSOB

PT

PTB

PFL

PTB

PPS

PMDB

PFL

PFL

PL

PSoB

PFL

PT

PL

PST

PT

PFL

PPB

PMDB

PFL

PPB

PDT

PSB

PFL

PSDB

PDT/PPS

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PFLlPST

PFLlPST
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PFLlPST

PUPSL
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PFUPST
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Bloco

Paulo Lessa

Reinaldo Gripp

Rodrigo Maia

Ronaldo Santos

Rubem Medina

Simão Sessim

Valdeci Paiva

Vivaldo Barbosa

Wanderley Martins

Presentes de Rio de Janeiro : 27

SÃO PAULO

André Benassi

Antonio Carlos Pannunzio

Celso Russomanno

Chico Sardelli

Clovis Volpi

Corauci Sobrinho

De Velasco

Delfim Netto

Dr. Hélio

Duilio Pisaneschi

Emerson Kapaz

Fernando Zuppo

Gilberto Kassab

Jair Meneguelli

Jorge Tadeu Mudalen

José Aníbal

José Dirceu

José Genoíno

José Roberto Batochio

Kincas Mattos

Lamartine Posalla

Luciano Zica

Luiz Antonio Fleury

Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcelo Barbieri

Milton Monti

Nelo Rodolfo

PPB

PL

PFL
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PFL

PPB

PSL

PDT

PSB

PSDB

PSOB

PP8

PFL
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PFL

PSL

PPB

PDT

PTB

PPS

PSOC

PFL

PT

PMD8

PSDB

PT

PT

POT

PSB

PMD8

PT

PTB

PT

PMDB

PMOB

PMDB

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PDT/PPS

PSB!PCDOB

PFLlPST

PFLlPST

PUPSL

PDT1PPS
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PFLlPST

POT/PPS

PSB/PCOOB
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Nelson Marquezelli

Neuton Lima

Professor Luizinho

Ricardo Berzoíni

Ricardo Izar

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi

Silvio Torres

Talma de Souza

Valdemar Costa Nato

Wagner Rossi

Xico Graziano

Presentes de São Paulo : 39
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PFUPST

PDT/PPS

PUPSL

MATO GROSSO

Celclta Pinheiro

Murilo Domingos

Pedro Henry

Teté Bezerra

Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga

Jorge Pinheiro

Paulo Octávio

Presentes de Distrito Federal : 3

GOIÁS

Barbosa Neto

Euler Morais

Geovan Freitas

Jovair Arantes

Nair Xavier Lobo

Norberto Teixeira

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Presentes de Goiás : 10
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PTB
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PFUPST



Dezembro de 2001

MATO GROSSO DO SUL

DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Quana-reira 12 64543

Bloco

Or. Antonio Cruz

João Grandão

Manoel Vitória

Marçal Filho

Marisa Serrano

Nelson Trad

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ

Affonso Camargo

Flávio Arns

Gustavo Fruet

Iris Simões

Ivanio Guerra

José Borba

José Carlos Martinez

Márcio Matos

Max Rosenmann

Nelson Meurer

Odílio BalbinoUi

Oliveira Filho

Osmar Serraglio

Padre Roque

Ricardo Barros

Santos Filho

Werner Wanderer

Presentes de Paraná : 17

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis

Carlito Merss

Edinho Bez

Hugo 8iehl

Paulo Gouvêa

Pedro Sittencourt

Serafim Venzon

Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 8
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PPB
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PP8
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RIO GRANDE DO SUL

Adêo Pretto

Airton Oipp

Alceu Cal lares

Ana Corso

Augusto Nardes

Cezar Schirmer

Enio Bacci

Felter Junior

Mendes Ribeiro Filho

Osmar Terra

Paulo Paim

Roberto Argenta

Telmo Kirst

Presentes de Rio Grande do Sul: 13

PT
por
POT
PT
PP8

PMDB

POT

PPB
PMOB

PMOB

PT
PHS

PPB

POT/PPS

POT/PPS

PDT/PPS

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 279 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência convoca os Parlamentares que se encontram
em outras dependências da Casa para virem imedia
tamente ao plenário, pois teremos inúmeras matérias
de grande importância a serem discutidas e delibera
das hoje.

O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a administração da
economia de um país é sempre avaliada em função
dos resultados que produz. Para a população, o que
importa é o preço do pão e do leite, o poder de com
pra dos salários, as oportunidades de emprego. Os
gráficos, as estatísticas e as projeções pertencem ao
mundo das teorias, que mudam a todo instante e frus
tram as pretensões dos acadêmicos de apreender a
realidade.

Nesse sentido, a economia brasileira não vai
nada bem. Os economistas ocupam a imprensa com
uma linguagem difícil, que ninguém entende e não ex
plica nada. Enquanto isso, a moeda desvaloriza-se, a
inflação assusta as donas de casa e o desemprego
cresce em ritmo acelerado.

O povo quer apoiar o Governo e o real. Nós se
guimos o povo nesse desejo. Mas é preciso que o Go-

I

verno apresente resultados concretos e ofereça be
nefícios, em troca do esforço que exige de todos.

Não faz sentido cobrar mais sacrifícios da popu
lação trabalhadora. É injusto e incoerente. O cidadão
comum está cansado de promessas vazias e assus
tado com a impotência das autoridades econômicas.
As explicações não convencem, e a sociedade perce
be que o Governo toma decisões a partir de pressões
externas.

Como explicar a empregados e patrões que to
dos terão de trabalhar mais, para ganhar menos, e
que a inflação vai aumentar, mas não haverá reajuste
de salários? E que, além de tudo isso, o País vai enco
lher e milhares de empregos serão perdidos?

Vamos justificar esse esforço enorme dizendo
que temos de cumprir metas acertadas com o FMI?
Quem são esses estrangeiros que chegam a Brasília
ditando regras e impondo restrições? O povo brasilei
ro não votou neles, não os elegeu para administrar a
economia nacional.

A culpa é da globalização? Mas isso não passa
de uma palavra vazia. Ninguém é obrigado a abrir sua
casa e vender seu patrimônio. Se os mercados finan
ceiros estão enlouquecidos pela especulação, então
devemos ter cautela quando negociarmos com títulos
e moedas estrangeiras.

O povo votou no Presidente Fernando Henrique
Cardoso e elegeu-o como guardião da soberania na
cional. Todos queremos apoiálo em seus objetivos.
Mas as coisas devem ser feitas com racionalidade e
transparência.

Todos sabem o quanto é grande a escassez de
dinheiro na economia. Os trabalhadores estão com as
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contas espremidas, e os empresários lutam desespe- A "pequena Londres" surgiu em 1929, como pri-
radamente contra o aumento sufocante de custos e meiro posto avançado do projeto da Companhia de
contra a concorrência selvagem. É um contexto c1ara- Terras Norte do Paraná, subsidiária brasileira da in-
mente recessivo, uma tendência contracionista que já glesa Paraná Plantations, empreendimento reconhe-
se manifesta desde o ano passado. cido como a mais notável obra de colonização que o

Nessa situação, é irracional propor mais reces- Brasil já viu, uma verdadeira reforma agrária promovi-
são, mais arrocho de salários, mais corte nos gastos da pela iniciativa privada, que ofereceu a trabalhado-
públicos, mais desemprego e mais inflação. Se uma res sem posses a oportunidade de adquirir pequenos
pessoa está com a saúde abalada, então ela precisa lotes, o transporte gratuito, alguma assistência finan-
de estímulos positivos, de vitalidade, e não de medi- ceira, o levantamento de toda a área e até o mapea-
camentos que a deprimam. mento do solo em algumas áreas.

Se o Governo quer ganhar a confiança da popu- A partir de então, Londrina floresceu e desen-
lação, então deve agir para preservar e expandir a volveu-se mercê da luta e do trabalho iniciado pelos
renda e o emprego. Afinal de contas, o Brasil tem uma destemidos pioneiros e levado avante por todos quan-
imensa população jovem, que não pode ser obrigada tos para lá acorreram e contribuíram para o progresso
a arcar com os custos de erros que não cometeu. da cidade, hoje a terceira do Sul do País, principal
Sem emprego, sem renda para manter a si e a seus fi- ponto de referência do Norte do Paraná, com uma po-
lhos, o que farão os milhões de adolescentes que es- pulação de cerca de 500 mil habitantes, formada por
tão ingressando no mercado de trabalho? Vão morar quarenta etnias diferentes, provenientes de todas as
com os pais, pedir esmolas, roubar, tomar drogas e regiões do planeta.
fugir da realidade absurda? A família Hauly, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, tem um vínculo histórico com o Município, pois
Lançar o País numa recessão profunda é uma

Nágila, uma de minhas irmãs, foi a primeira cidadã re
insensatez. Além de criar enormes problemas sociais,

gistrada no Cartório de Registro Civil de Londrina.
não vai resolver as questões econômicas estruturais.
Estas permanecerão, agravadas pelo empobreci- Atualmente, Londrina vive a era do desenvolvi-
mento coletivo. mento industrial e vem atraindo cada vez mais investi

mentos para a região, aumentando sua influência no
O Brasil precisa de decisões corajosas para en- Sul do País e contribuindo cada vez mais para a eco-

frentar a crise. Decisões que apontem para a recupe- nomia brasileira, num processo do qual me orgulho
ração da renda e do emprego e atendam às expectati- de participar. Destaca-se também em outros setores,
vas dos brasileiros. Não vamos sacrificar nossos fi- como o cultural, no qual despontam o Festival Inter-
lhos em nome de exigências externas de quem não nacional de Londrina - FILO, o Festival de Música de
nos conhece e só pensa o Brasil como uma fonte de Londrina e o Festival Unicanto de Corais. A venda da
ganhos fáceis, através da ciranda financeira. empresa de telecomunicações local, a SERCOMTEL,

A riqueza de uma nação está no trabalho e na referência nacional, foi recentemente rejeitada pela
produção. Os lucros da especulação sobem como ba- população, que a considera um símbolo do patrimô-
lões de borracha: impressionam no começo, mas logo nio público municipal.
estouram e desaparecem sem deixar vestígios.· No campo da educação, nobres colegas, a Uni-

a Brasil precisa reagir. versidade Estadual de Londrina - UEL é uma das
Obrigado. mais requisitadas do País e internacionalmente con-

O SR. LUIZ CARLOS HAULV _ Sr. Presidente, ceituada, e o Centro Universitário Filadélfia - UNIFIL
peço a palavra pela ordem. firma-se como referência regional de ensino superior.

Na área social, faço especial referência à Escola
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Profissional e Social do Menor de Londrina _

Ex
a

a palavra. EPESMEL, que desenvolve três importantes progra-
O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PR. Pela mas: Amparo à Criança e ao Adolescente, Promoção

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- da Integração ao Mercado de Trabalho e Proteção à
dente, Sras. e Srs. Deputados, instalado em 10 de de- Família. Inicialmente denominada Escola Artesanal
zembro de 1934, o Município de Londrina completou do Menor de Londrina, a entidade idealizada por um
o 6r aniversário de emancipação política, fato ape- grupo de pessoas cristãs, coordenado pelo Sr. Amai-
nas destacado na imprensa local, sem qualquer co- do dos Santos, hoje sob a presidência do Sr. Moacir
memoração oficial. Veras, passou, em 1976, a ser coordenada pela Con-
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gregação dos Josefinos de Marialdo, tendo como di
retor o Padre João Bonetto.

Hoje dirigida pelo Padre Lídio Roman. a
EPESMEL oferece cursos de marcenaria, tipografia,
serralheria. treinamento comercial, costura industrial,
torneiro mecânico, eletricidade, serigrafia, computa
ção gráfica. informática, reforço escolar e Zona Azul
(serviço de estacionamento regulamentado. que em
prega 234 adolescentes entre 16 e 18 anos). No total,
são atendidos 1.021 crianças e adolescentes gratui
tamente, com alimentação, esporte, lazer, assistência
psicológica, médica e odontológica, material didático.
formação humano-cristã e aulas complementares de
música e canto e trabalhos manuais. Neste ano, tive a
honra de ser o patrono de 182 formandos dos cursos
de Artes Gráficas, ArteFinalista, Costura Industrial,
Marcenaria, Eletricidade e Auxiliar Administrativo.

A EPESMEL é um exemplo do que foi e continua
sendo capaz a comunidade londrinense em matéria
de solidariedade e assistência social maternoinfantil
a famílias carentes e abandonadas, a crianças, ado
lescentes e jovens pobres e marginalizados. a idosos
e desamparados, pelo que os dirigentes e colabora
dores das entidades do gênero merecem nosso res
peito e integral apoio.

Finalizando, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputa
dos, parabenizo Londrina e sua população, as autori
dades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá
rio, do Ministério Público, das Igrejas e as lideranças
desportivas, sindicais e associativas pelo aniversário
do Município, em prol de cujo desenvolvimento eco
nômico e social irmamente trabalhamos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Meus
cumprimentos a V Exa • Deputado Luiz Carlos Hauly, e
a sua família.

O SR. BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentarei a esta
Casa projeto de lei que dispõe sobre o direito dos
usuários de serviços de telecomunicações de terem
acesso aos termos do contrato de prestação de servi
ço por meio da Rede Mundial de Computadores, ou
seja, a Internet.

Trata-se de adequar o atual sistema de presta
ção de serviço oferecido, usando o mais moderno
meio de comunicação da atualidade, a Internet. Tor-

na-se necessária a disposição dos termos do contra
to prestado ao consumidor pelos serviços atuais e fu
turos do meio de comunicação em nosso País, que
hoje só tem acesso se procurar o cartório em que está
registrado o contrato.

A aprovação do presente projeto de lei atenderá
à demanda pelo conhecimento do teor dos contratos,
e, por esse motivo, conto com a aprovação dos meus
colegas nesta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA N° 7-8, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, da Emen
da do Senado Federal ao Projeto de Lei
de Conversão n° 12, de 2001, (Medida
Provisória nO 7, de 2001), que "altera a
Lei n° 9.872, de 23 de novembro de 1999,
que cria o Fundo de Aval para Geração
de Emprego e Renda - FUNPROGER";
tendo parecer do relator designado pela
Mesa em substituição à Comissão Mista
do Congresso Nacional pela rejeição (re
lator: Sr. Xico Graziano).

Sobrestamento da pauta: 08/12/01.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Ha
uly. (Pausa.) S. Exa abre mão da inscrição.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernan
do Coruja.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer uma consulta. Essa medida provisó
ria ainda está na fase de discussão?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou con
sultar a Secretaria-Geral, mas a informação que a
Presidência tem é de que a matéria está ainda em
discussão.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Acho que a
discussão está encerrada, Sr. Presidente.



Ora, esse dispositivo diz que, excepcionalmen
te, o CODEFAT pode autorizar o financiamento sem
a participação de risco por parte das instituições fi
nanceiras. Portanto, se suprimirmos o § 3°, teremos
de suprimir também o § 2°.

Sr. Presidente, não podemos ter no Brasil o sis
tema de capitalismo que se pretende criar, em que o
único que nunca corre risco é o sistema financeiro.
Isso não tem cabimento. O capitalismo brasileiro é o
capitalismo de mercado, mas aqui votamos uma lei
atrás da outra para assegurar que os únicos que não
correrão risco são os bancos, o sistema financeiro. Se
é preciso dar garantias, como já dizia o Barão de Ita
raré, então vamos todos ter um banco, porque é a úni
ca atividade que realmente vale a pena neste País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Carlito Merss, para encami
nhar a matéria favoravelmente.

O SR. CARLlTO MERSS (PT-SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
coincidentemente, acabo de chegar de uma reunião
do Fórum Permanente da Microempresa e da Empre- .
sa de Pequeno Porte. Esta Casa tem feito a sua parte.
No dia 5 de outubro último, completou dois anos o
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, e uma das questões mais reclamadas pelos
empresários é que, apesar de aprovado o Estatuto,
apesar do discurso favorável ao setor, apesar de sa
bermos que entre 80% e 90% dos empregos são ge
rados nas pequenas e microempresas, apesar de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
FUNPROGER servia como fonte de financiamento e
aval para o empreendedor que queria montar um ne
gócio, mas não tinha recursos suficientes. O Fundo
garantia 50% dos recursos, e uma instituição financei
ra oficial - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
ou qualquer outra - arcava com os outros 50%. O Go
verno quer acabar com o financiamento da instituição
financeira. Então, para montar um pequeno negócio, o
sujeito terá 50% de aval do FUNPROGER, mas a ou
tra metade, 50%, ou mais, terá de dar como garantia.
Ora, queremos criar um programa para aquele que
não tem como dar essa garantia. Os que podem já
procuram outros tipos de financiamento.

O FUNPROGER prevê a análise pelo COOEFAT
da viabilidade do projeto, se ele pode vingar, se há
condições técnicas e qualificação. Não podemos exi-
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou con- gir como garantia 50% ou mais dos recursos que se-
sultar a Secretaria-Geral da Mesa, sempre muito efi- rão recebidos. O Fundo serve exatamente para auxili-
ciente na orientação a este Presidente. (Pausa.) ar o pequeno empreendedor que não pode oferecer

Na pauta da Ordem do Dia, consta votação. garantias.
Como o crédito da SecretariaGeral da Mesa é muito O POT encaminhou a primeira votação pela su-
alto, ela tem direito a eventuais equívocos. pressão do § 3° e agora encaminha pela aprovação

Deputado Professor Luizinho, a Presidência da emenda do Senado.
mais uma vez se socorre da competência e da aten - Por ocasião da primeira votação, também enca-
ção de V. Exa Faço, portanto, a correção: passa-se à minhamos contra o § 2° do mesmo art. 4°, mas esse
votação da medida provisória. parágrafo foi aprovado no Senado e dispõe o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo Art. 40 .
a palavra, para encaminhar a matéria, ao Deputado § 2° Excepcionalmente, por proposta
Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) S. Ex" abre mão da inscri- do Ministro de Estado do Trabalho e Empre-
ção. go, o CODEFAT poderá autorizar, no âmbito

Com a palavra o Deputado Fernando Coruja, de linhas de crédito especiais instituídas pelo
para encaminhar favoravelmente à matéria. Conselho, financiamentos garantidos pelo

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. FUNPROGER sem a participação no risco
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos vo- por parte das instituições financeiras. desde
tando emenda do Senado Federal que suprime o § 3° que precedidos de processos de seleção e
do art. 4° da Medidà Provisória n° 7, de 2001. Esse capacitação dos empreendedores, vincula-
dispositivo já foi objeto de proposta de supressão pelo dos a programas de crédito orientado.
PDl, quando a matéria foi votada na Câmara dos De
putados. Infelizmente, fomos derrotados. Ocorre que
o Senado propôs a mesma supressão, e vamos agora
decidir se mantemos ou não o referido § 3°.

A medida provisória trata do FUNPROGER 
Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda, e
assim dispõe o § 3° do art. 4°:

Art.4° .
§ 3° Nas operações de financiamento

com garantia do FUNPROGER, será exigida
dos mutuários, a critério do CODEFAT, con
tragarantia em valor igualou superior ao da
garantia a ser concedida pelo Fundo.
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toda a badalação, as dificuldades operacionais conti
nuam muito grandes.

Um dos itens de discussão no Fórum Perma
nente é a questão do financiamento. O grupo de tra
balho responsável por esse tema debate a criação de
uma linha de crédito que financie operações de até
200 mil reais por tomador. Na votação em primeiro
turno nesta Casa, deixamos isso bem claro. Procu
ra-se justamente ajudar aquela pessoa que, por qual
quer motivo, resolveu abrir um negócio, ou porque
perdeu o emprego, ou porque quer utilizar o Fundo de
Garantia, etc. A maioria das pessoas que se cadastra
ram já participaram de cursos da Caixa, com acompa
nhamento dos SEBRAEs dos respectivos Estados, e
hoje estão capacitadas, do ponto de vista administra
tivo, a exercer a função de pequeno empreendedor.

No nosso entendimento, Sr. Presidente, o § 3°
do art. 4° da Medida Provisória nO 7, de 2001, inviabili
za por completo os novos empreendimentos, porque,
como já disse o Deputado Fernando Coruja, nas ope
rações de financiamento com garantia do
FUNPROGER, se for exigido dos mutuários contra
partida de valor igualou maior do que o concedido
pelo Fundo, os futuros empresários vão procurar ou
tra forma de financiamento. As pessoas que procuram
o PROGER, na verdade, sabem que não têm essas
garantias.

O Senado Federal corrigiu corretamente algo
que tentamos, naquela noite, consertar neste plená
rio. Ficamos felizes ao ver que aquela Casa, após rea
lizar discussão mais calma, verificou que, se aprova
da daquela forma, a medida provisória seria inócua.

Sr. Presidente, tenho orgulho de encaminhar,
em nome do Partido dos Trabalhadores, favoravel
mente à medida provisória, com a supressão do § 3°
do art. 4°. Assim, a proposição terá efetividade, com
todos os critérios e cuidados. Aventureiros não se cre
denciarão aos empréstimos, e sim pessoas que fa
zem muitos cursos e estão preparadas.

Cito o exemplo de Santa Catarina: mais de 200
pessoas inscreveram-se para serem novos empreen
dedores, e não mais do que vinte conseguiram atingir
a qualificação - hoje estão preparadas para utilizar o
financiamento e com isso gerar mais empregos.

Por essas razões, Sr. Presidente, o PT encami
nha favoravelmente ao projeto, com a correção efetu
ada pelo Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Senado
Federal ao apreciar o Projeto de Lei de Conversão n°
12, de 2001 (Medida Provisória n° 7, de 2001), ofere
ceu ao mesmo e vou submeter a votos a seguinte
emenda:

Emenda única
(Corresponde ao Destaque de Plenário)

Suprima-se o § 3° do art. 4° da Lei n° 9.872, de
1999, a que se refrre o art. 2° do Projeto de Lei de
Conversão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência prorroga a sessão por mais uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSDC? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

(Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PL!PSL?
O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PUPSL encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS? (Pausa.)

Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PPB? (Pausa.)
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda propõe
a supressão do § 3° do art. 4° da Lei n° 9.872, de
1999, que estabelece que, nas operações de financi
amento, se exija dos mutuários, a critério do
CODEFAT, contragarantia em valor igualou superior
ao da garantia a ser concedida pelo Fundo.

Foi intenso o debate sobre esse parágrafo. Foi
dito que não dava para exigir contrapartida igualou
superior, porque isso não permitiria ao mutuário pedir
o financiamento.

O Senado, corretamente, encaminhou o senti
mento de muitos aqui na Casa.

Portanto, estamos votando a favor da emenda
do Senado, que suprime o § 3° do art. 4°.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em relação
à matéria que estamos apreciando, é preciso lembrar
que ela fez parte de acordo nesta Casa e houve vota
ção no plenário. Depois, houve entendimento para
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que fosse incluída a expressão "a critério do
CODEFAT". Agora, vamos pelo menos manter aquilo
que se acordou. E o Senado tenta suprimir o que este
Plenário entendeu ser o mais razoável.

Diante disso, o PMDB encaminha o voto "não" à
emenda do Senado.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, faço uma retificação: o
PPB encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o PSDB deixa muito claro que
a existência do Fundo de Aval tem por finalidade clara
diminuir, minimizar, zerar, se possível, o risco de ina
dimplência. Essa é a única forma de os financiamen
tos chegarem, com custo financeiro menor, à mão do
tomador, a quem desejamos incentivar.

Apresentamos a exigência de contragarantia
por essa razão, e não por maldade intrínseca de legis
ladores desta Casa, o que, aparentemente, o Senado
não soube interpretar.

Por isso, encaminhamos o voto "não" à emenda
do Senado.

O SR. IRIS SIMÕES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. IRIS SIMÕES (PTB-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasi
leiro encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PDT/PPS encaminha o voto "sim".

Tive a oportunidade de me manifestar antes,
mas o nosso Bloco entende que é preciso suprimir o §
3°, que exige garantias que o pequeno empreendedor
não pode dar. Ora, se ele pudesse dar essas garanti
as, não procuraria o Fundo de Aval.

Precisamos criar modelos para que a pessoa
que tem uma boa idéia possa ter direito ao financia
mento sem ter que dar garantias. Deve haver fiscali
zação para se saber se aquela idéia realmente é boa.

Não podemos criar um país sem risco para o sistema
financeiro.

Não houve acordo para a votação da emenda
na Câmara, porque para tal se pressupõe a participa
ção de todos os partidos. A emenda é praticamente
inócua.

O Bloco Parlamentar PDT/PPS encaminha o
voto "sim" à emenda do Senado, com a finalidade de
retirar o § 3° do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
vota o Bloco Parlamentar PFUPST?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que se
fez acordo em torno da emenda suprimida pelo Sena
do Federal em função da Lei da Responsabilidade
Fiscal, que exigia que a concessão do empréstimo
fosse feita apenas mediante garantia igualou superi
or ao concedido. Fomos muito realistas e deixamos a
critério do CODEFAT, que é quem concede o emprés
timo. Sabemos que o projeto que cria o Fundo de Aval
para Geração de Emprego e Renda garante 5 mil no
vos empreendimentos no Brasil. Espero que garanta
muito mais. Um percentual de 50 a 100 milhões de re
ais que será liberado pelo FAT para esses emprésti
mos precisa ser definitivamente liberado, sem maio
res burocracias. Portanto, as exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal são fundamentais para que
o Brasil passe a entender que o gerenciamento dos
recursos públicos deve ser feito em todos os níveis.

Por isso, Sr. Presidente, a manutenção do dispo
sitivo é fundamental para que possamos atender
àqueles que desejam melhorar cada vez mais o Fun
do de Aval para as pequenas, médias e microempre
sas e, ao mesmo tempo, cumprir a Lei de Responsa
bilidade Fiscal.

O Bloco Parlamentar PFUPST encaminha o
voto "não" à emenda supressiva do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTlN (Bloco/PCdoB .
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encaminha o voto fa
vorável à emenda do Senado Federal, que suprime o
§ 3° do art. 4°.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -:- Aqueles
que estiverem de acordo com a Emenda do Senado
Federal, permaneçam como se acham.

REJEITADA.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.



64550 Quarta-li::ira 12 DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2001

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - SI'. Presidente, peço
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será con
cedida a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - SI'. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT - PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a correção da tabela do Imposto de Ren
da vem sendo discutida nesta Casa há meses. Tra
ta-se do projeto de lei de autoria do Senador Paulo
Hartung, aprovado no Senado por unanimidade. Dis
cutido na Comissão de Finanças desta Casa, foi apro
vado, também por unanimidade, o substitutivo do Re
lator, Deputado Mussa Demes, e, na Comissão de
Constituição e Justiça, foi aprovado o parecer do De
putado Ney Lopes.

Esse fato representa uma resposta desta Casa
à sociedade, pois essa justa providência já deveria ter
sido tomada, e de forma automática, ao longo dos últi
mos seis anos. A tabela está defasada, o que repre
sentou maior ingresso, nos cofres da União, de recur
sos que saíram principalmente do bolso da classe
média - 9 bilhões de reais. Por isso, trata-se de de
manda não dos partidos políticos, mas da sociedade,
tanto que a matéria passou a ser tratada nesta Casa
de forma suprapartidária.

Os partidos políticos que assinaram, pelos seus
Líderes, o requerimento de urgência são os seguin
tes: o Partido dos Trabalhadores, o Bloco Parlamentar
PFUPST, o PMDB, o Bloco Parlamentar PUPSL, o
PPB, o Bloco Parlamentar PDT/PPS e o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

Sr. Presidente, entregarei a V. Exa dois requeri
mentos: um sobre o mérito do projeto e outro sobre
recurso encaminhado pelo Líder do Governo, a fim de
que seja discutido no plenário, já que é terminativo.

Com isso, esperamos votar imediatamente o re
querimento de urgência e, no mais tardar amanhã, o
projeto que corrige a tabela do Imposto de Renda.

Temas ouvido de diversos Líderes a intenção de
se chegar a um acordo, uma vez que não se trata de
reduzir arrecadação, mas de corrigir uma injustiça,
mas estamos conscientes de que poderíamos fazer a
correção em duas etapas.

Líderes de diversos partidos assinaram hoje o
pedido de urgência e, há quinze dias, o acordo políti
co para se corrigir a tabela do Imposto de Renda em
20%. Portanto, temos não apenas a expectativa, mas
a certeza de que, amanhã, esta Casa votará e apro
vará o mérito da questão. E V. Exa , logo em seguida,
enviará a matéria ao Senado, que, comprometido
com o voto original, por unanimidade, autorizará a
correção plena da tabela do Imposto de Renda ainda
na quinta-feira.

Sr. Presidente, neste momento, tenho o prazer
de me dirigir até V. Exa para entregar-lhe o acordo as
sinado pelos Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Pedro Eugênio, no momento em que V. Exa entrega à
Mesa requerimento de urgência para votação da cor
reção da tabela do Imposto de Renda, comunico-lhe
que esta Presidência conversou com diversos Líde
res partidários com o objetivo de buscar entendimen
to que garanta o reajuste da tabela do Imposto de
Renda sem perdas excessivas, sobretudo nos investi
mentos sociais programados pelo Governo.

Pretendemos, de hoje para amanhã, avançar
nesses entendimentos. Foram feitas algumas propos
tas. A Presidência receberá o requerimento de urgên
cia e, possivelmente, em sessão extraordinária a ser
convocada logo após o encerramento desta, deixará
a matéria sobre a mesa, para eventual deliberação
dos Srs. Líderes.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ExB
a palavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/POT - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, logo após esta sessão ordiná
ria, cuja pauta inclui somente duas matérias, devere
mos votar as da pauta da sessão extraordinária. Nes
ta, o primeiro item, há muito conhecido pela Casa, tra
ta de autorização para se ouvir a população do Pará
em plebiscito a ser realizado em julho de 2003, sobre
a criação dos Estados do Carajás e do Tapajós.
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Tal decisão é extremamente importante para o e Srs. Deputados, comunico à Casa importante fato
Pará, para o Brasil e para todos nós, uma vez que 9a- ocorrido no último dia 4 de dezembro. Refiro-me à
rante novas unidades territoriais, que, sem dúvida, sentença proferida pela juíza da 5a Vara Federal do
vão alavancar o desenvolvimento do País. Distrito Federal, pela qual o Presidente da República,

O Líder Miro Teixeira apóia a solicitação para Fernando Henrique Cardoso, o Vice-Presidente, Mar-
que o projeto seja votado hoje e também deve orien- co Maciel, e o general Alberto Cardoso deveriam res-
tar os demais Líderes nesse sentido. A propósito, tra- sarcir os cofres públicos por terem utilizado tropas mi-
ta-se da posição de todos os partidos, com exceção !itares em 19 de novembro de 1999.
do PT, que, muito embora, até o momento da votação, Mais de 250 homens armados e a cavalo, além
poderá liberar a bancada para nos acompanhar. A de helicópteros, investiram contra os trabalhadores
proposição atende aos anseios de 6 milhões de para- sem terra acampados em frente à Fazenda Buritis, os
enses, 6 milhões de brasileiros que moram naquele quais estavam nesse local porque o Governo não
rincão do Brasil, a Amazônia oriental, e devem ter di- cumpriu o acordo de liberação de recursos para viabi-
reito de opinar sobre matéria de extrema importância lizar o assentamento.
para o País. A juíza proclamou a sentença como abuso de

Relembro, portanto, aos Srs. Parlamentares que poder político do Governo Fernando Henrique Cardo-
hoje votaremos a autorização plebiscitária para cria- so, já que não estava protegendo o Estado ou a Na-
ção dos Estados do Carajás e do Tapajós. ção, mas, sim, a propriedade aonde S. Exa vai com a

O SR. JORGE ALBERTO-Sr. Presidente, peço família descansar e passear.
a palavra pela ordem. Aliás, os trabalhadores não estavam ocupando

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a área da fazenda. Estavam fazendo manifestação
a palavra. para pressionar o Governo a cumprir acordos.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or- Esperamos que as contas sejam feitas, para
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e vermos quanto foi gasto nesse episódio, e que tudo
Srs. Deputados, quero fazer algumas considerações seja devolvido aos cofres públicos.
sobre a emenda do Senado ao Projeto de Lei de Con- Da próxima vez, que o Governo use seu poder
versão n° 12, de 2001, de grande importância, pois não para defender a propriedade privada, mas para
permitirá aumentar os recursos provenientes do Fun- defender a Nação do inimigo que está arrebentando o
do de Aval para Geração de Emprego e Renda, de 50 País: o Governo americano, que está entrando cada
para até 100 milhões de reais, por proposta do Minis- vez mais no Brasil.
tério do Trabalho e Emprego. O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

O projeto é de grande importância. Acompanha- peço a palavra pela ordem.
mos nosso Vice-Líder, o Deputado Mendes Ribeiro Fi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
lho, no processo de encaminhamento, votando "não" à a palavra.
emenda apresentada pelo Senado Federal. A justificati- O SR. POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT - RS.
va é a de que estamos mantendo o que foi aprovado no Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
plenário da Câmara dos Deputados, quando incluímos inicialmente, quero cumprimentá-lo pela visita que fez
a expressão "a critério do CODEFAT". Isso se funda- ontem ao Rio Grande do Sul e pelas palavras inteli-
menta na importância de resguardar o preceituado na gentes que disse, deixando uma boa imagem da Câ-
Lei de Responsabilidade Fiscal. mara dos Deputados naquele Estado.

Portanto, de acordo com o PMDB, votamos Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei-
"não", com a justificativa de ser um acordo firmado to para registrar minha posição acerca do tema que a
entre as Lideranças partidárias. Realço e reafirmo a Casa está debatendo tão intensamente: a CPMF, o
importância do Projeto de Lei de Conversão n° 12, de chamado imposto do cheque. Como sabemos, no
2001, relativo ao FUNPROGER. Brasil, o que era para ser provisório acaba sendo defi-

O SR. LUCI CHOINACKI- Sr. Presidente, peço nitivo ou fica definitivamente provisório.
a palavra pela ordem. Em breve, esta Casa votará a prorrogação da

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa CPMF. Lá se vão dez anos de vigência do tal imposto
a palavra. do cheque, mas, até agora, a saúde não viu a cor do

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or- dinheiro desse imposto arrecadado nos Municípios,
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. que chega a Brasília, se encanta com o Lago Paranoá



O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

o Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Henrique Eduardo Alves, § 2° do art. 18
do Regimento Interno.
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e cai nos escaninhos da burocracia. Acho que vai O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves)
para as mãos do George W. Bush ou do Bin Laden. - Tem V. Exa a palavra.
Para a saúde, sei que não vai. Já que os recursos não O SR. MARCOS ROLlM (PT - AS. Pela ordem.
vão para a saúde, que também não venham para Bra- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e Srs.
sília. Deputados, nesta tarde, a Comissão de Direitos Hu-

Sr. Presidente, estou aqui defendendo a emen- manos realizou reunião muito importante com entida-
da que apresentei. Se a CPMF objetiva atender à saú- des internacionais que lutam pelo banimento das mi-
de, que cumpra essa função. Para isso, 22,5% do que nas terrestres antipessoais.
for arrecadado, pela minha emenda, devem ficar no Nosso País, como todos os demais da América
Município onde foram arrecadados os recursos. No fi- Latina, ratificou o Tratado de Ottawa, que propõe o
nal do dia, eles devem ir para uma conta vinculada, banimento das minas terrestres antipessoais. No con-
que será movimentada por um Conselho Municipal de tinente americano, apenas duas nações não o assi-
Saúde. Outra parte, 21,5%, vai para o Estado onde é naram: Cuba e Estados Unidos.
arrecadada e, no final do dia, para uma conta vincula- Um artigo do tratado estabelece o prazo de qua-
da à saúde. O restante vem para Brasília, e eles fa- tro anos para que o país destrua todas as minas ter-
zem o que quiserem com o dinheiro. A César o que é restres estocadas. Já se passaram dois anos, e, até
de César, a Deus o que é de Deus. Aos Municípios e agora, nenhuma iniciativa foi tomada pelo Governo
aos Estados o que lhes pertence, ao Governo Federal brasileiro para que as minas aqui fabricadas e estoca-
o que lhe cabe. das sejam finalmente eliminadas.

Como dizem por aí, a justiça tarda, mas não fa- Quero fazer um apelo ao Governo brasileiro
lha. Essa expressão é equivocada, porque, quando a para que elimine as minas terrestres produzidas no
justiça tarda, ela falha. No caso da saúde, é pior. Se o Brasil e sob a guarda das Forças Armadas.
dinheiro destinado à saúde não chega no momento Sr. Presidente, há hoje no mundo cerca de 110
certo, ele falha. Em vez de ir para a saúde, acaba indo milhões de minas terrestres, que fazem, a cada ano,
para a morte. mais de 25 mil vítimas. No ano passado, a Organiza-

Por isso, Sr. Presidente, para a CPMF cumprir ção das Nações Unidas conseguiu eliminar 86 mil mi-
sua função, para, definitivamente, servir à saúde do nas terrestres, mas, no mesmo ano, mais 2 milhões
nosso povo, a parte que cabe aos Municípios deve fi- delas foram instaladas.
car nos Municípios, e não vir para Brasília. Até porque Nosso País tem responsabilidade com relação a
nem todos os doentes moram em Brasília. Portanto, isso, porque, no passado, foi grande exportador de
não tem por que o dinheiro passear. minas terrestres. Portanto, tem um compromisso a

Essa é a minha proposta. A CPMF só terá meu cumprir, relativo ao Tratado de Ottawa: a eliminação
apoio se parte dos recursos ficar no Município e outra das minas terrestres ainda hoje estocadas em nosso
parte, 21,5%, no Estado onde é arrecadada. A outra território.
parte que venha para Brasília. Aí, sim, a Contribuição Era o que tinha a dizer.
vai cumprir seu objetivo, ganhando os munícipes, a O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
prefeitura, os Estados e a Nação brasileira. O contrá- peço a palavra pela ordem.

rio é enganarmos a nós mesmos. O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves)
Sr. Presidente, os recursos da CPMF devem _ Tem V. Exa a palavra.

servir para viabilizar a saúde do povo brasileiro, como O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL - AL.
propôs o Ministro Adib Jatene na sua concepção, e Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,
não para engordar as burras do Tesouro ou pagar os Sras. e Srs. Deputados, gostaria de defender, mais
juros da dívida externa brasileira. uma vez, a Casa e os Parlamentares.

Muito obrigado. Não sou membro da Comissão Mista de Orça-
mento, mas a visão da imprensa do processo faz pas
sar outra vez a idéia de que os Deputados, mais espe
cificamente os Congressistas, com suas emendas,
são os responsáveis pelos problemas orçamentários
do País.

Sr. Presidente, isso é falácia, para não dizer
mentira. Na execução orçamentária deste ano, a Co-
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missão está abarrotada de suplementação de créd~o,

numa evidência de que houve extrapolação no siste
ma de arrecadação e de que havia, no ano passado,
condições de dar cobertura orçamentária para um sa
lário mínimo mais digno.

Recentemente, esta Casa renunciou a parte
desse direito parlamentar, para resolver o impasse no
Ministério da Educação.

Hoje, pela manhã, as televisões e, agora, em
entrevista, o Presidente da Casa declararam que, no
vamente, os Parlamentares vão sacrificar emendas
de bancada, emendas coletivas, para dar cobertura
ao salário mínimo.

Sr. Presidente, isso não é verdade! Afirmar isso
é fazer o jogo daqueles que querem diminuir a ativida
de parlamentar. Chamo a atenção da Casa para o fato
de que, nos últimos dias, o dólar refluiu de 2,82 para
2,33 reais. Só essa variação de quase 50 centavos dá
um diferencial monumental no serviço da dívida. Isso
é mais do que suficiente para cobrir a dotação orça
mentária para um salário mínimo digno e para um au
mento no salário dos servidores públicos, que não
agüentam mais tanto arrocho durante sete anos.

Quem está afirmando isso não é um Parlamen
tar da Oposição, não, mas do PFL, da base de susten
tação do Governo, que não mais agüenta ouvir essa
mistificação continuada. Há sobra orçamentária.
Deve ser retirada a provisão para o serviço da dívida,
este, sim, superdimensionado pelo Ministro Martus
Tavares, pela quarta vez consecutiva. Não é a primei
ra vez! Se os Deputados submetem-se e se a Casa às
vezes faz o jogo de segmento da imprensa que não
serve bem à sociedade brasileira, é bom que os mem
bros da nossa Comissão reajam. Há suficiente cober
tura orçamentária, com provisão para o serviço da dí
vida, à luz da competente política da área econômica,
que fez cair o dólar de 2,80 para pouco mais de 2,30
reais.

Era esta a consideração que tinha a fazer, Sr.
Presidente, em defesa da Casa.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves)
- Tem V. Exa a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a penúltima greve dos petroleiros no Brasil
foi radicalizada, principalmente porque o Governo
não acatou as conversações e o acordo feito entre os
petroleiros e o então Presidente da República, Itamar
Franco, na cidade de Juiz de Fora. Dessa vez, na últi-

ma greve, que ocorreu no mês passado, por tempo
determinado, houve maturidade da direção da empre
sa e dos trabalhadores e foi fechado um acordo.

Durante o período de greve, a direção da
PETROBRAS tinha uma preocupação: o nível de ten
são dos petroleiros da Bacia de Campos, onde é pro
duzida a maior parte do petróleo brasileiro e também
onde têm acontecido os mais graves acidentes com
vítimas fatais.

No acordo, há uma cláusula específica que es
tabelece que nenhum trabalhador pode ser suspen
so, demitido ou advertido em decorrência da greve.
Pois não faz um mês que houve a assinatura desse
acordo coletivo de trabalho, e o gerente Bellot, da Ba
cia de Campos, está suspendendo e advertindo tra
balhadores que desembarcam naquela área, onde a
tensão é muito grande, num total desrespeito ao acor
do coletivo assinado, repito, há menos de um mês.

Ou a direção da PETROBRAS reconhece que o
acordo por ela assinado vale e que o gerente Bellot
não tem o direito de desmoralizá-lo ou estará acen
dendo o estopim para que o próximo movimento dos
trabalhadores seja radicalizado, como foi a penúltima
greve.

Quero advertir o gerente da bacia de Campos
de que ele não tem o direito de criar tensão entre os
petroleiros e a direção da empresa e mu~o menos
rasgar acordo coletivo negociado e assinado entre as
partes há menos de um mês.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves)
- Tem V. Exa a palavra.

O SR. VIRGrUO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, o Con
gresso americano aprovou a chamada Autorização
para Acordos Comerciais. Agora, o Presidente Geor
ge W. Bush tem uma espécie de cheque em branco,
uma autorização ampla para fechar acordos comerci
ais com diversos países sem necessidade de consul
tar o Congresso.

Quero fazer alguns comentários com relação a
isso. Em primeiro lugar, no Congresso americano foi
usado o mesmo artifício que o Presidente Fernando
Henrique tem, infelizmente, usado no nosso Parla
mento: o painel ficou aberto por quase uma hora. Isso
demonstra que o aluno faz o que o mestre manda.
Além disso, no caso dos Estados Unidos, houve libe
ração de recursos orçamentários da ordem de 20 bi
lhões. No nosso caso, dizem que foram liberados 5
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milhões de reais para se acabar com os direitos dos
trabalhadores, aprovando a flexibilização da CLT. A di
ferença foi de cifras. Com a liberação de recursos,
conseguiram arrebanhar votos de partido democrata.

Quero ressaltar que, com a aprovação dessa
autorização pelo Congresso americano, são impos
tas algumas cláusulas nocivas ao Brasil. Se o Gover
no brasileiro aprendeu manipulação com o Governo
americano, que pelo menos aprenda a defender os in
teresses de alguns segmentos nacionais.

O Congresso americano deixou de fora os cítri
cos e o açúcar e quis enquadrar países cuja política
cambial é independente no condicionamento a acor
dos comerciais.

Há mobilização nacional contra a ALCA. Não
admitimos esse tipo de discriminação contra o Brasil.
A agricultura brasileira está ameaçada por esse tipo
de política aprovada pelo Congresso americano. Ao
discriminar o açúcar e os cítricos, visaram exatamen
te à agricultura brasileira, especialmente à produção
do açúcar. Eles nos impõem a globalização, mas na
quilo que interessa ao Brasil a globalização está bani
da, como podemos constatar com a aprovação dessa
malfadada lei. Eles protegem seus produtores de açú
car e deles não cobram eficiência, em função das pro
teções cambiais, das proteções alfandegárias e so
bretudo dos subsídios.

De um lado, manipulou-se o Congresso ameri
cano e, de outro, impôs-se ao Brasil o que nossa di
plomacia não pode aceitar: restrições à nossa produ
ção. A ALCA fica mais longe. Que o Brasil se volte
para os nossos vizinhos, a África e a Ásia. Enfim, para
outros parceiros, e não para a ALCA, que nos impõe
uma globalização no que não nos interessa, pratican
do um protecionismo completamente contraditório e
atingindo os interesses brasileiros.

Deixo registrada minha denúncia. Que o Gover
no brasileiro considere os interesses nacionais nosso
objetivo número um, pelo menos no que se refere a
esses aspectos.

o Sr. Henrique Eduardo Alves, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Aécio Neves, Presidente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro informar a todos os Deputados do PT que haverá

uma reunião urgente de bancada no Espaço Cultural
da Câmara.

Peço a todos os Deputados do PT que se diri
jam para lá o mais rapidamente possível.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive hoje
no Ministério dos Transportes para presenciar o ato
de assinatura de convênios com a finalidade de resta
urar cerca de 2 mil quilômetros da malha rodoviária
nacional, particularmente nos Estados do Maranhão
parte da Bahia e Tocantins, incluindo a BR-040, qu~
liga Brasília a Belo Horizonte.

Considero muito importantes os convênios assi
nados hoje. Há meses, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle fez amplo levantamento da situ
ação das estradas federais brasileiras e detectou seu
total abandono. Além disso, constatou questão mais
grave ainda: grande parte dos recursos destinados a
investimentos nas estradas federais teriam sido des
viados sob a responsabilidade do DNER.

Por tudo isso é que consideramos importantes
esses convênios assinados hoje, especialmente no
que se refere à BR-040, a que me referi na última se
mana. Cobrei pessoalmente providências de V. E~,

Sr. Presidente, por ser representante do Estado de
Minas Gerais, que tem cerca de 200 quilômetros de
estradas que viraram um buraco só e onde os condu
tores de veículos pesados estão sendo literalmente
assaltados. Portanto, fazer a recuperação dessa es
trada é importante.

Mas quero ponderar que fazer essa recupera
ção de emergência com recursos do Banco Mundial e
do Banco Interamericano de Desenvolvimento em
apenas 2 mil quilômetros é algo muito aquém do ne
cessário.

Nossa malha rodoviária tem 56 mil quilômetros
de extensão, dos quais 83% estão em péssimas con
dições, conforme apontou pesquisa da CNT realizada
no mês de outubro.

Portanto, achamos insuficiente o que se vai fa
zer e queremos continuar apelando ao DNER e ao
novo Ministro, no sentido de que S. Exa aloque, urgen
temente, mais recursos para a recuperação das es
tradas mineiras.

Fazemos esse apelo também ao próprio Presi
dente da República, porque nesse período chuvoso



Como V. Exa sabe, discordo do projeto em par
te, mas concordo em tese. Não posso aceitar que
se tire dinheiro do SENAI para gerar primeiro em
prego, porque o SENAI prepara mão-de-obra de
pessoas dos 14 aos 16 anos, e os recursos da insti
tuição são destinados para o primeiro emprego.

Temos de buscar fonte dos recursos em outros
lugares, e penso que podemos encontrá-Ias no FAT
ou no salário-educação, nos moldes do projeto que
V. Exa quer ver vitorioso e eu também, não despindo
um santo e vestindo outro. Mas com os mesmos re
cursos será possível.

Diante das considerações que acabo de expor
e das preocupações que levam ao desaparecimento
das minhas emendas ao projeto, gostaria que V. Exa

não aceitasse a questão de ordem e deferisse nos
so contraditório, para que depois resolvêssemos
amigavelmente essa matéria, que seguiria seu curso
natural na discussão e votação posterior.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não há de nossa
parte objeção a que o Projeto n° 4.151, do ilustre
Deputado Pedro Valadares, seja apensado ao do
Senado Federal ou tramite livremente. Entretanto,
esse projeto não pode ser votado, porque, ao reexa
miná-lo; encontrei grave irregularidade.

Em primeiro lugar, o projeto não está mais tra
mitando em regime de urgência, em face do recurso
interposto à Mesa, que, por unanimidade, mandou
dar curso regular a ele. Em segundo lugar, apresen
tei quatro emendas - sou bastante cuidadoso com
minhas coisas; eu as tenho em mãos devidamente
protocoladas e com recibo passado no dia 23 de ou
tubro -, mas apenas três delas estão no bojo do
projeto.

Ora, quem as tirou? Para onde mandaram?
Então, em havendo essa irregularidade, peço ao
eminente Deputado Pedro Valadares, a quem tribu
to respeito, que concorde em discutirmos depois
com o Presidente, para colocar as coisas nos seus
devidos lugares, a fim de que se possa dar curso à
discussão e à tramitação do projeto - ressalto -,
com as minhas emendas.

Art. 142 .
Parágrafo único. A tramitação conjunta

só será deferida se solicitada antes de a
matéria entrar na Ordem do Dia ou, na hipó
tese do art. 24, 1/, antes do pronunciamento
da única ou da primeira Comissão imbuída
de examinar o mérito da proposição.

V. Exa tinha razão, em parte, quando deferiu o
requerimento para a entrada em pauta do projeto do
Senado Federal.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB-SE.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Projeto de Lei nO 4.572-A, de 1998, do Se
nado Federal, entrou na pauta da sessão extraordiná
ria que será realizada ainda hoje. O referido projeto,
que estimula a criação do primeiro emprego, entrou
na Ordem do Dia há quatro semanas.

Diz o parágrafo único do art. 142 do Regimento
Interno:

O art. 143 diz que tem precedência a proposi
ção do Senado sobre a da Câmara. Acontece que o
artigo anterior, no seu parágrafo único, diz clara
mente que só será deferido se não entrar na Ordem
do Dia.

V. Exa sabe muito bem da nossa luta, que tam
bém é sua, para que se incentive a geração do pri
meiro emprego no País. Requeremos, em regime de
urgência urgentíssima, com o apoio de quase todos
os Líderes desta Casa, a precedência do nosso pro
jeto de estímulo ao primeiro emprego.

Gostaria que V. Exa se pronunciasse sobre mi
nha questão de ordem e, caso a defira, que colocas
se em votação o projeto, de nossa autoria, que esti
mula o primeiro emprego - Projeto n° 4.151, de
1998.

Dczcmbru de 2001 DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-fcira 12 64555

estamos sujeitos, especialmente em Minas Gerais, a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
ter colapso nos principais corredores das estradas a palavra ao Deputado Gerson Peres, para contradi-
que passam pelo Estado em direção ao Nordeste, ao tar.
Centro-Oeste, se não houver investimento maior.

Portanto, fica nosso apelo e nossa considera
ção: fazer reparo de emergência em apenas 2 mil qui
lômetros, numa malha extremamente danificada e
equivalente a mais de 50 mil quilômetros, é inteira
mente insuficiente.
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O SR. PEDRO .V~LADARES (Bloco/PSB - SE. Gerson Peres merecem os cumprimentos desta Casa
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. :resi~e~lte, pelos seus esforços e pela atenção que têm dispen-
enquanto esperamos que o quorum seja atmgldo, sado a essa matéria.
gostaria de fazer uma rápida consideração. A Mesa recebe a questão de ordem de V. 8(1.

O Deputado Gerson Peres tem razão quanto ao O SR DR HE'LIO S P 'dd t ~ - N-' .. - r. resl ente peço a pala-
erro eram açao. ao compete a mim nem ao Depu- vra pela ordem. '
tado Gerson Peres fazer a tramitação mas sim à
Mesa da Casa. Não posso ser respons~b;lizado por O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
esse erro. . a palavra.

Deputado Gerson Peres, V. Ex" é um dos maio- O ~R~ DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.
res tribunos desta Casa, um jurista exemplar, correto, Se~ revlsao. do orad~r.) - Sr. Pre.sidente, peço a V.
e pode até discordar do mérito em algumas questões, Ex que~ ouvidos os lIdere~dos diversos partidos, a
mas há de convir que precisamos legislar sobre maté- Me~a. Diretora ou. toda a Camara dos Deputados se
ria que incentiva o primeiro emprego. posIcione a re~pelto d? fast track aprovado pelos De-

Esse projeto não tira dinheiro do SESI SENAI ~utad?s amencanos. E óbvio que essa atitude contra-
SENAR e SENAF. Estimula os empresários ~ contra~ r~a os mte.ress,es.do seto~e~ agrícola, têxtil, de vestuá-
tarem o jovem de 18 a 25 anos, tendo abatimento de no e doa slderurglca brasileira.
apenas 10% na contribuição social qu'e ele faria aos E i~~ortante que esta Casa assuma posiciona-
"esses". mento cntlco, com o estabelecimento de discussões

" Deputado Gerson Peres, tenho por V. Exa pro- sobre o tema, com o objetivo de nos prevenirmos con-
fundo respeito, pelo seu equilíbrio e ponderação sem- tra alguma situação difícil do nosso País na ALCA.
pre procedentes. Mas, neste caso, gostaria que o Pre- V. Ex" trouxe a esta Casa, por meio de seminário
sidente se pronunciasse, porque a matéria já entrou internacional, discussão profunda sobre a ALCA e o
na Ordem do Dia. Por conta das emendas apresenta- futuro do Brasil na ALCA. V. Ex

a
foi cumprimentado

das pelo Deputado Gerson Peres, o projeto voltou às por todos os Pares, pela iniciativa que colocou o Brasil
Comissões. Por isso, achei estranho o fato de ser in- em posição de respeitabilidade no comércio interna-
cluído outro projeto do Senado Federal, mesmo por- cional. Por isso não podemos ficar calados quando
que o requerimento foi apresentado depois de o pro- Deputados americanos se posicionam de maneira
jeto entrar na Ordem do Dia. protecionista aos seus interesses, mas contrária aos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Deputado interesses do comércio das áreas que mencionei.
Pedro Valadares, aproveito a manifestação de V. Exa e O Presidente da República manifestou-se publi-
também a do ilustre Deputado Gerson Peres, dois dos camente contra a atitude dos Deputados americanos,
mais ilustres Parlamentares desta Casa, que tratam mas esta Casa tem como agir diante de det03iTII;, iáJa:.;
de matéria extremamente relevante. A posição dos situações de interesse de ambos os países - Brasil e
dois ilustres Líderes será decisiva no encaminhamen- Estados Unidos da América - e pode posicionar-se
to futuro da matéria. criticamente em favor do comércio exterior, que, so-

Obviamente, V. Exa traz algumas considerações bretudo, estabelece melhorias no que diz respeito a
relevantes. O Deputado Gerson Peres também mani- emprego e à balança comercial brasileira.
festa preocupação, que já dividiu com esta Presidên- Então, apelo para V. Exa

que esta Casa, de ma-
cia, com alguns equívocos de tramitação. neira altiva, posicione-se formalmente a favor do em-

Portanto, receberei a questão de ordem de V. prego e do comércio brasileiros, com o apoio das Li-
Exa Não tomarei decisão sobre ela neste instante. deranças e da Mesa Diretora. V. Ex

a
norteou essa dis-

Anexarei a ela as ponderações do Deputado Gerson cussão com profundidade nos aspectos que prevêem
Peres. Por se tratar dos mais experimentados ilustres a presença do Brasil numa futura ALCA.
Parlamentares desta Casa, tenho certeza de que não O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Chamo a
teremos dificuldades de rapidamente sentarmos à atenção da Casa, porque o ilustre Deputado Dr. Hélio
mesa e restabelecermos os ritos processual e regi- traz assunto da maior relevância.
mental adequados para que essa matéria tramite com A Presidência da Câmara dos Deputados ini-
a maior rapidez possível, já que trata de matéria - re- ciou hoje contato com inúmeros Líderes partidári-
pito - relevante, sobre ampliação da oportunidade de os, não o concluiu ainda, mas pretende fazê-lo até
primeiro emprego a inúmeros jovens brasileiros. Des- amanhã, quando certamente haverá manifestação
de já, os Deputados' Pedro Valadares e Deputado formal desta Casa a respeito do assunto. No ins-
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tante em que essa matéria for trazida por V.Ex.a. de
forma adequada ao plenário, eu não gostan~ ?e
deixar passar sequer por um instante alguma Idela
de omissão da Casa em matéria de tamanha rele
vância.

De antemão, quero dizer a V. Exa que, na inter
pretação deste Presidente, a proposta aprovada pelo
Congresso americano - e falamos do fast track par~

que o Presidente Bush n~gocie a int~g~ação ~ontl

nental com os demais palses das Amencas - e, de
pronto, absolutamente inaceitável para o Brasil.

O número de produtos incluídos, sobretudo do
campo agrícola, sobre os quais concessões não po
deriam ser feitas, sob pena de prejuízo direto não
apenas à economia brasileira, mas à de inúmeros ou
tros países em desenvolvimento, por si só já justifica
ria a reação do Brasil.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, de
forma muito clara, manifestou-se sobre a matéria. Ao
Congresso Nacional caberá, em última instância, a
ratificação ou não dos acordos. Manifestação absolu
tamente nesse sentido será feita por esta Casa ao
Presidente da Câmara dos Deputados dos Estados
Unidos e ao Presidente do Senado Federal.

A proposta aprovada desestimula a integração
continental proposta pelos Estados Unidos. De for
ma muito clara, faço essas ponderações para ama
nhã distribuir à Casa um documento oficial, após ou
vir os Líderes partidários. Seria importante que to
dos corroborassem, assinassem e apoiassem a ma
nifestação' porque é hora de o Congresso brasileiro
fazer valer também a sua voz e a sua representativi
dade, como tem feito de pronto em inúmeras outras
questões.

A Mesa cumprimenta V. Exa
, Deputado Dr. Hé

lio, e desde já agradece por ter chamado a atenção
dos Srs. Parlamentares para essa matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, enquanto se processa a
votação da medida provisória que trata do
FUNPROGER, registro a necessidade de discutir
mos a composição dos benefícios da Previdência
Social de 2002 no Orçamento da União.

Desde a instalação do plano econômico do
Governo, aposentados e pensionistas têm perdido

substancialmente o poder aquisitivo, que estaria ga·
rantido no texto constitucional de 1988. A cada novo
ano, o prejuízo tem sido substancial.

Em razão da tentativa de recuperação do salá
rio, os que recebem o benefício assistencial equiva
lente a um salário mínimo têm mantidos os seus be
nefícios no mesmo patamar. Os aposentados e pen
sionistas que recebiam pouco mais de um salário mí
nimo tiveram seus salários vilipendiados, achincalha
dos.

Eles, que contribuíram durante longo tempo
para a Previdência Social nos termos do chamado
cálculo atuarial e que recebiam pouco mais de um
salário mínimo, tiveram os benefícios achatados e
passaram a perceber idêntico valor ao daqueles que
recebem o benefício assistencial.

É preciso fazer gestões junto à Comissão Mis
ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a
fim de que possamos alocar verbas para que a partir
de 2002 aposentados e pensionistas tenham reajus
te digno. Ao longo do tempo essas pessoas contri
buíram para o progresso econômico deste País, e
hoje são abandonadas e largadas à própria sorte.
Muitas vezes criticamos o Poder Executivo por este
comportamento, mas temos de reconhecer que tam
bém esta Casa, lamentavelmente, tem parcela de
culpa pelo que acontece com elas. Na próxima se
mana votaremos a proposta orçamentária. Espero
que nenhum Deputado esqueça que elas merecem
o nosso respeito, a nossa atenção. Que a culpa pelo
que acontece com aposentados e pensionistas não
seja atribuída somente ao Poder Executivo.

O Congresso Nacional também é responsável
e essa atitude está se refletindo na sociedade e na
própria família, que marginaliza o velho e o abando
na à própria sorte. Repudiamos veementemente
essa atitude.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, parabenizo o Ministro Pratini de Moraes pela
posição firme tomada em defesa de dois importan
tes produtos do nosso País: o suco de laranja e o
açúcar.

Há mais de 20 anos o Governo americano vem
sobretaxando as exportações de laranja para aque
le país. Pagávamos até pouco tempo 492 dólares
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por tonelada de suco que adentrasse o solo ameri
cano.

Há pouco tempo a tonelada custava 432 dólares
e agora baixou para 402. Nos últimos 20 anos - e te
mos levantamento a esse respeito - deixamos para o
Governo americano 3 bilhões e 800 milhões de dóla
res apenas de cobrança de taxa incidente sobre o
suco de laranja para podermos vendê-lo lá.

A posição do Brasil em não negociar sua partici
pação na ALCA, sem que haja liberação dos produtos
agrícolas, é certa. Esta Casa tem de parabenizar o
Governo e ficar ao seu lado. Nós, da bancada ruralista
desta Casa, não poderíamos deixar de parabenizar o
Governo deste País por essa posição coerente e fir
me em defesa do agricultor brasileiro.

Parabenizo o Ministro Pratini de Moraes por não
concordar com Governo americano no que diz respei
to à ALCA, caso não haja liberação dos produtos agrí
colas brasileiros.

Muito obrigado.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas para que fique corretamente registrado no painel.
Pela Liderança do Governo, encaminho o voto "não".

O Governo pede aos Parlamentares da base
que venham ao plenário registrar seus votos.

O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de registrar nos Anais desta Casa fax que rece
bi hoje dos Srs. Prefeitos nordestinos. Nele S.Exas.
expressam preocupação com a suspensão da distri
buição de água à população feita pelos carros-pipa.
Isso ocorreu por causa da falta de pagamento do
Ministério da Defesa e do Ministério da Integração
Nacional. Por isso, peço providências aos dois Mi
nistérios. Os Municípios nordestinos não podem fi
car sem água.

Afinal, no momento já existe reclamação por
mais carros-pipa, e hoje assistimos à suspensão
dessa distribuição de água em todo o semi-árido pa
raibano.

Registramos nossa preocupação e solicitamos
providências, para que no mais breve espaço de
tempo volte a ser feita a distribuição de água nos
Municípios nordestinos.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria apenas que V. Exa considerasse a pos
sibilidade de encerrar esta votação, para vermos se
vai haver sessão extraordinária, com as urgências
ou não, e como será a continuidade dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na ver
dade, a intenção desta Presidência, Deputado Pro
fessor Luizinho, é que, no momento em que se en
cerrar esta votação, possa haver imediatamente
uma sessão extraordinária restrita apenas à vota
ção.

O que não puder ser votado hoje ficaria para
amanhã, como a urgência relativa à questão do rea
juste da tabela do Imposto de Renda - e apenas
essa - e uma proposta de emenda à Constituição
que trata da regulamentação do setor de comunica
ções, a Proposta de Emenda à Constituição n° 203.

Estamos findando esta sessão. Aguardo 
como todos aqui - o posicionamento do partido de
V. Exa , talvez a razão mais forte de não termos ain
da encerrado esta votação.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Retiro o pe
dido e solicito a V. Exa que espere mais um pouco.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência tem paciência, até porque se trata de matéria
extremamente relevante. Os entendimentos que es
tão sendo feitos, a meu ver, poderão nos levar a
grande consenso. Se me permite, espero que a li
derança do partido de V. Exa se manifeste em pouco
tempo. A matéria deverá ser submetida a voto.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos vo
tar. Já temos quorum suficiente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência, a título de esclarecimento ao Plenário. co·
munica que está convocada sessão extraordinária
para logo após o encerramento desta votação.
Além das matérias às quais me referi, teremos a
votação de apenas mais uma urgência. As outras
ficarão para a sessão de amanhã, já que tratam de
questão extremamente importante para a consoli
dação do processo de negociação do INSS. Tra-



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anuncio o
resultado:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aguarda
remos mais um minuto para que os Deputados retar
datários votem, antes de encerrar a votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes
de anunciar o resultado, comunico que haverá, ime
diatamente após esta votação, sessão extraordiná
ria da Câmara dos Deputados, para votarmos a ur
gência referente ao projeto do Imposto de Renda e
ao acordo para o fim da greve dos funcionários do
INSS. Creio que haverá consenso em relação a es
sas duas matérias. Em seguida, votaremos a PEC
que trata da participação do capital estrangeiro nas
empresas de comunicação.

E ainda hoje, numa demonstração de grande
disposição para o trabalho, o Congresso Nacional
se reunirá para promulgar a PEC dos combustíveis,
que viabilizará recursos importantes e indispensáve
is para as rodovias brasileiras, bem como para o
meio ambiente, matéria aprovada na tarde de hoje
no Senado Federal, para podermos votar sua regu
lamentação amanhã.

É fundamental que os Srs. Parlamentares per
maneçam em plenário. Votaremos matérias constitu
cionais com quorum qualificado.

Adiada a eleição para Membros da Comissão
Representativa do Congresso Nacional, item 3 da pa
uta.

VOTARAM

Sim 125
Não 302
Abstenção 00
Total 427

É Rejeitada a Emenda do Senado Federal ao
Projeto de Lei de Conversão n° 12, de 2001 (Medida
Provisória nO 7-A, de 2001).
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ta-se do projeto que dispõe sobre a estruturação da zados, o País poderia acompanhar o que acontece e
carreira previdenciária no âmbito do Ministério Na- o Presidente da República ser cobrado ao final de
cional de Seguridade Social. Esta Casa, que teve cada ano por aquilo que havia dito no começo do ano.
papel extremamente relevante na superação do im- Apelo para os partidos, que ainda não indicaram
passe, o que fez com que a greve durasse tantos os seus Deputados, que o façam para que possamos
dias, irá agora dar as condições para que o enten- analisar essa emenda que propõe mudança altamen-
dimento seja cumprido e efetivamente o fim da gre- te saudável para a Casa e para o País.
ve consolidado. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-

A Presidência encerrará a votação. dência encerrará a votação em seis minutos. (Pau-
O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presiden- sa.)

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sentei emenda à Constituição que propõe que o Sr. Pre
sidente da República venha anualmente à tribuna desta
Casa apresentar o relatório do ano que finda e estabe
lecer os programas de Governo para o ano futuro.

O projeto passou na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e há mais de seis meses
aguarda que algumas Lideranças partidárias indi
quem os Deputados para constituir a Comissão Espe
cial. Faço um último apelo aos Líderes desses parti
dos para que façam essa indicação.

Se não vierem a fazê-lo, peço-lhe indique os De
putados para que possamos examinar a possibilidade
de permitir que o Presidente da República ocupe esta
tribuna.

Todos nós estamos cansados de ver, ao come
ço de cada ano, este Congresso, em sessão solene,
ouvir algumas páginas de uma mensagem, muitas ve
zes até mal lida, que não entusiasma nem emociona
ninguém. Ao contrário, pela televisão acompanhamos
presidentes, reis, chefes de governo de outros países
ocuparem o Parlamento para fazer uma exposição do
estado dos negócios do país - e todos param para ou
vir o que vai acontecer.

Recentemente, ouvi dizer - isso em tom de críti
ca - que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
falava muito bem na França e era aplaudido de pé
pela Assembléia Nacional Constituinte.

Nesta Casa ele não tem chances de falar. Por
que não examinarmos a emenda e permitirmos que o
Presidente da República ou aqueles que vierem a ser
eleitos no futuro possam anualmente vir aqui e nos re
latar os acontecimentos do País e assumir também a
responsabilidade pelo enfrentamento das dificulda
des e soluções dos problemas no ano que se inicia?
Seria uma prática extremamente saudável. A Câmara
dos Deputados e o Congresso Nacional seriam valori-



64560 QuarUl-lcirél 12 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

dezembro de 2001

Proposição: MPV N° 712001 - EMENDA DO
SENADO FEDERAL

Inicio Votação: 11/1212001 18:09

Fim Votação: 11/121200119:17

Resultado da Votado
Sim 125
Não 302

Total da Votação 427

Art. 17 1

Total Quorum 428

Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:48

Orientação
PA.JPST - Não
PSDB-Não
PMDB -Não
PT -Sim
PPB- Não
PTB· Não
PDTIPPS - Sim
PUPSL-Sim
PSB/PCDOB - Sim
GOV. - Não
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Partido Bloco Voto

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB N30

Asdrubal Bentes PMDB Não

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Não

Elcione Barbalho PMDB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz POT PDT/PPS Sim

Haroldo Bezerra PSDB Não

José Priante PMOB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nicias Ribeiro PSOB Não

Paulo Rocha PT Sim

Renildo Leal PTB Não

Vic Pires Franco PFL PFUPST Não

Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 15

AMAZONAS
Átila Lins PFL PFUPST Não

Or. Gomes PFL PFUPST Não

Euler Ribeiro PFL PFUPST Não

Francisco Garcia PFL PFUPST Não

Luiz Fernando PP8 Não

Pàuderney Avelino PFL PFUPST Não

Silas Câmara PTB Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Não

Euripedes Miranda POT POT/PPS Sim

Expedito Júnior PSDB Não

Marinha Raupp PMDB Não

Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSOB Não

João Tota PPB Não

Márcio Billar PPS POT/PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSDB Não

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não

Edmundo Galdino PSDB Não

Freire Júnior PMDB Não

Igor Avelino PMDB Não

Kátia Abreu PFL PFUPST Não
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Paulo Mourão PSDB mo

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Costa Ferreira PFL PFLlPST Nilo

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL PFUPST Não

Gastão Vieira PMDB Nilo

João Castelo PSDB Não

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim

Neiva Moreira POT POT/PPS Sim

Nice Lobão PFL PFUPST Não

Paulo Marinho PFL PFUPST Não

Pedro Fernandes PFL PFUPST Nilo

Pedro Novais PMDB Não

Roberto Rocha PSOB Não

Sebastião Madeira PSOB Não

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim

Aníbal Gomes PMOB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salviano PSOB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Moroni Torgan PFL PFUPST Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Roberto Pessoa PFL PFUPST Não

Rommel Feijó PSDS Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSDB Não

B.Sâ PSDB Não

Ciro Nogueira PFL PFUPST Não

Herâclito Fortes PFL PFUPST Não

João Henrique PMDB Não

Marcelo Castro PMDB NM

Mussa Demes PFL PFUPST Não

Paes Landim PFL PFUPST Não

Them ístocles Sampaio PMOB Não

Wellington Dias PT Sim
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Partido Bloco Voto

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Carlos Alberto Rosado PFl PFUPST Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PTB Não
Lavoisier Maia PFL PFUPST Não
Ney Lopes PFL PFUPST Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAIBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Não
Armando Abilio PSDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PSDB Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSDB Não
Ricardo Rique PSDB Não
Wilson Braga PFl PFUPST Não

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Não
João Colaço PSDB Não
Joaquim Francisco PFL PFUPST Não

Joel De Hol/anda PFL PFUPST Não

José Chaves PMDB Não
José Múcio Monteiro PSDB Não
Luciano Bivar PSL PUPSl Sim
Luiz Piauhylino PSOB Não
Marcos de Jesus PL PLlPSL Sim
Maurílio Ferreira Lima PMDB Não
Osvaldo Coelho PFl PFLlPST Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PT Sim
RicardO Fiuza PPB Não
Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Divaldo Suruagy PST PFUPST Não
HeJenildo Ribeiro PSOB Não
João Caldas PL PUPSL Nf:!o

José Thomaz NonO PFL PFLlPST Não

Luiz Dantas PTB Não
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Olavo Calheiros PMD8 Não
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP8 Não
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCD08 Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Nào
Benito Gama PMDB Não
Coriolano Sales PMD8 Não
Eujácio Simões PL PUPSL Não
Félix Mendonça PT8 Não
Francislônio Pinto PFl PFLlPST Não
Gerson Gabrielli PFL PFUPST Não
Jaime Fernandes PFL PFUPST Não
Jairo Carneiro PFL PFUPST Não
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PS08 Não
João Carlos Bacelar PFL PFUPST Não
João Leão PP8 Não
Jonival Lucas Junior PMDB Não
Jorge Khoury PFL PFLlPST Não
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Não
José Lourenço PMOB Não

José Rocha PFL PFUPST Não

Jutahy Junior PSOB Não

Leur Lomanto PMOB Não

Luiz Alberto PT Sim

Luiz Moreira PFL PFUPST Não

Mário Negromonte PPB Não

Milton Barbosa PFL PFUPST Não

Nilo Coelho PSOB Não

Paulo Braga PFL PFLlPST Não

Paulo Magalhães PFL PFUPST Nllo

Pedro Irujo PFL PFUPST Não
Roland Lavigne PMOB Não
Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL PFUPST Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST Não

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOB Ar!. 17

Antônio do Valle PMDB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Aracely de Paula PFL PFUPST Não
Bonifácio de Andrada PSOB Não
Cabo Júlio PST PFUPST Não
Cartos Mosconi PSOB Não
Cleuber Carneiro PFL PFUPST Não
Custódio Maltos PSOB Não
Danilo de Castro PSOB Não
Eduardo Barbosa PSOB Não

Elias Murad PSOB Não

Eliseu Resende PFL PFUPST Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL PFUPST Não
Joáo Magalhães PMDB Não

João Magno PT Sim

José Militão PTB Não
Lael Varella PFL PFLlPST Não

Lincoln Portela PSL PUPSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB Não

Mário Assad Júnior PL PL!PSL Não

Mário de Oliveira PST PFUPST Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Odelmo Leão PPB Não
Olímpio Pires PDT PDT/PPS Sim

Osmânio Pereira PSDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Rafael Guerra PSDB Não
Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PTB Não

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Não

Saulo Coelho PSDB Não
Silas Brasileiro PMDB Náo

Tilden Santiago PT Sim

Virgílio Guimarães PT Sim

Vitlorio Medioli PSDB Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zezé Perrella PFL PFUPST Não

Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Não

José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Não

Max Mauro PTB Sim

Ricardo Ferraco PPS PDT/PPS Sim
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Partido Bloco Voto
EsplRITO SANTO
Rita Camata PMOB Não
Rose de Freitas PSOB Não

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL PFUPST Não
Alexandre Santos PSOB Não
Arolde de Oliveira PFL PFLlPST Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSOB Não
Carlos Nader PFL PFUPST Não
Carlos Santana PT Sim
Camélia Ribeiro PL PUPSL Sim
Dino Fernandes PPB Não
Or. Helena PSOB Não
Eber Silva PST PFUPST Não
Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PT Sim

Fernando Gonçalves PTB Não

lédio Rosa PFL PFUPST Não

Itamar Serpa PSOB Não

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

João Mendes PFL PFUPST Não

João Sampaio PDT PDT/PPS Sim

Jorge Bitlar PT Sim

Jorge Wilson PMOB Não

Laura Carneiro PFL PFLlPST Não

Luisinho PPB Não

Luiz Sérgio PT Sim

Márcio Fortes PSOB Não

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Sim

Miro Teixeira POT POT/PPS Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim

Paulo de Nmeida PFL PFLlPST Não

Paulo Feijó PSOB Não

Paulo Lessa PPB Não

Reinaldo Gripp PL PLlPSL Sim

Rodrigo Maia PFL PFUPST Não

Ronaldo Santos PSOB Não

Rubem Medina PFL PFUPST Não

Simão Sessim PPB Não

Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim

Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS Sim

Wanderley MartIns PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não

André Benassi PSOB Não

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Antonio Kandir PSDS Não
Arnaldo Faria de Sá PTS Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PTB Não
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL PFUPST Não
Clovis Volpi PV Não
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Não

De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Não

Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTS N1:lo
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Não
Iara Bernardi PT Sim
Ivan Valente PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT POT/PPS Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMOS Não

José de Abreu PTN Sim

José Dirceu PT Sim

José Genoíno PT Sim

José Indio PMOB N1:lo

José Roberto Batochio POT POT/PPS Sim

Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim

Lamartine PoseUa PMDB Sim

Luciano Zica PT Sim

Luiz Antonio Fleury PT8 Não

Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim

Luiza Erundina PS8 PSB/PCDOB Sim

Marcelo Sarbieri PMDS Sim

Marcos Cinlra PFL PFUPST Não

Medeiros PL PLlPSL Sim

Michel Temer PMDB Não

Milton Monti PMDB Nao

Moreira Ferreira PFL PFUPST Não

Nelo Rodolfo PMDB Não

Nelson Marquezelli PTS Não

Neuton Lima PFL PFUPST Nao

Orlando Fantazzini PT Sim

Paulo Kobayashi PSDB Não

Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Rubens FurJan PPS POT/PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Não

Sampaio Dória PSOS Não

Teima de Souza PT Sim

Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Sim

Wagner Rossi PMOB Não

Xico Graziano psoe N1:lo
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Não
Iris Simões PT8 Não
Ivanio Guerra PFL PFUPST Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PPB Não
Luciano Pizzalto PFL PFUPST Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Márcio Matos PTB Não
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Michelello PMDB Não
Nelson Meurer PPB Nao
Odllio 8aJbinotti PSD8 Não
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Não
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFUPST Não
Werner Wanderer PFL PFUPST Não

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Nao
CartiloMerss PT Sim
Edinho Bez PMDB Não
Edison Andrino PMDEl Sim
Fernando Coruja POT PDT/PPS Sim
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMDEl Nao
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFL/PST Não
Pedro Billencourt PFL PFUPST Não
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp POT PDTfPPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Cezar Schirmer PMOB Não
Clovis IlgenfrilZ PT Sim
Enio Baccl POT PDT/PPS Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigollo PMDEl Nao
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB N30
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMD6 Não

Partido Bloco Voto
RIO GRANOE DO SUL
Nt'lsun MétrcheLarl PSDB Nao
Oriando Oot;Consi PT Sim
Osmar Terra PMDB Nao
Osvaldo Biolchi PMDB Nao
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
Roberto Argenta PHS Não
Telmo Kirst PPB Não

Veda Cruslus PSDB Nao

Total Rio Grande do Sul 24
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre A matéria vai à sanção.
a mesa e vou submeter a votos a seguinte. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-

dência convoca sessão extraordinária da Câmara dosRedação Final
Deputados para 19h20min.

REDAÇÃO FINAL DO Antes de encerrar a sessão, esta Mesa dá co-
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N° 12, DE 2001 nhecimento ao Plenário do seguinte:

Altera a Lei nO 9.872, de 23 de no
vembro de 1999, que cria o Fundo de
Aval para a Geração de Emprego e Ren
da -FUNPROGER.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 2° da Lei n09.872, de 23 de novembro

de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°:

"Art. 2° ..

§ 3° O limite estabelecido no inciso I
deste artigo poderá ser ampliado pelo Con
selho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - CODEFAT, mediante propos
ta do Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego, até o limite de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais) ."(NR)

Art. 2° O art. 4° da Lei nO 9.872, de 23 de no
vembro de 1999, passa a vigorar acrescido dos se
guintes §§ 2° e 3°, transformando-se o atual pará
grafo único em § 1°:

"Art. 4° ..
§ 1° ..
§ 2° Excepcionalmente, por proposta do

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, o
CODEFAT poderá autorizar, no âmbito de li
nhas de crédito especiais instituídas pelo
Conselho, financiamentos garantidos pelo
FUNPROGER sem a participação no risco
por parte das instituições financeiras, desde
que precedidos de processos de seleção e
capacitação dos empreendedores, vinculados
a programas de crédito orientado.

§ 3° Nas operações de financiamento
com garantia do FUNPROGER, será exigida
dos mutuários, a critério do CODEFAT, con
tragarantia em valor igualou superior ao da
garantia a ser concedida pelo Fundo." (NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Paes Ladim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram.

Aprovada.

Oficio n° 589/01 - CN

Brasília, em 11 de dezembro de 20001 .

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu intermé

dio, à Câmara dos Deputados, que esta
Presidência, nos termos do disposto no § 3°
do art. 60 da Constituição Federal, combina
do com o art. 85 do Regimento Comum,
convoca sessão solene do Congresso Naci
onal, a realizar-se hoje dia onze do corrente,
às 20 horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, destinada à promulgação da
Emenda à Constituição n° 33, de 2001, ori
unda da Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 42, de 2001, que "Altera os arts. 149,
155 e 177 da Constituição Federal" (dispon
do que as contribuições sociais e de inter
venção no domínio econômico não incidirão
sobre as receitas decorrentes de exporta
ção, contudo poderão incidir sobre a impor
tação de bens ou serviços de telecomunica
ções, derivados de petróleo e combustíveis,
define alíquotas e competência).

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Exa protestos de apreço e consideração.

Assina o Senador Ramez Tebet, Presidente do
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen
tação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS:

PADRE ROQUE Requerimento de Informação
Requer o envio de expediente ao Ministro de Estado
das Minas e Energia, solicitando informações acerca
das concessões para construção de Usinas Hidrelé
tricas no Estado do Paraná. (RIC 04034/01)

MAURO BENEVIDES Projeto de Lei - Determi
na o valor do salário mínimo, a partir de 1° de abril de
2002. (PL. 05881/01)

RICARDO FERRAÇO Projeto de Lei - Institui a
correção, pelo [ndice Geral de Preços de Mercado
IGP-M, dos valores expressos na Lei nO 9250, de 26 de
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dezembro de 1995, que altera a legislação do Imposto tários e estabelece condições para o uso de combustí-
de Renda das Pessoas Físicas. (PL. 05882/01) veis automotivos que gozem de quaisquer subsídios fi-

ADÃO PRETIO Requerimento de Informação - nanceiros ou benefícios tributários. (PL. 05892/01)
Solicita informações ao Sr. Secretário da Receita Fe- CHICO SARDELLI Projeto de Lei - Dispõe so-
deral a respeito das "contingências" existentes entre a bre a instalação de cercas de proteção em todas as
Receita Federal e o grupo RBS, do Estado do Rio rodovias federais duplicadas. (PL. 05893/01)
Grande do SuljRIC 04035/01) DA. HÉLIO Projeto de Lei - Regula os lotea-

IRIS SIMOES Projeto de Lei - Acrescenta o arti- mentos fechados. (PL. 05894/01)
go. ~8-A.à Le~ .no 9~72, de 16 .de julho de 199.1, para NEUTON LIMA e OUTROS Proposta de Emen-
eXigir ~ Identlflcaç~o dos ~sslnantes de serviços de da à Constituição - Dá nova redação ao § 2° do art.
telefonia na modalidade pre-paga. (PL. 05883/01) 239. (PEC 00466/01)

. ANIV~L.D~ VAL~ e OUTROS P!0p?sta d~ Emen- EMERSON KAPAZ Requerimento de Informa-
da a Constrtu.lçao ~ Cna comp~nsaçao !In~ncelr~. com ção - Solicita informações ao Senhor Ministro das Mi-
parte da rec_erta do Impost? de Importaça?, as Unidades nas e Energia a respeito dos preços pagos/praticados
da Federaçao que prodUZirem saldo pOSitiVO na sua ba- pela PETROBRÁS pelo gás boliviano argentino e na-
lança comercial com o exte.rior. (PEC .00464101) . cional. (RIC 04036/01) ,
.. ALDIR .CAB~AL ~rojeto.de Lel-v Altera .~ISP.?- CORIOLANO SALES Projeto de Lei - Altera o

sltl~os.da leglsla~a? ~leltor~1 dispondo s?b!e <:' ..lIaçao artigo 25 da Lei n° 4595, de 31 de dezembro de 1964,
e fidelidade partldana e da outras providencias. (PL. permitindo a criação de Bancos de Crédito Cooperati-
05884101) .. . . vo, de natureza mutualista, com jurisdição restrita e

JORGE PINHEIRO Projeto de Lei - Altera dls- dá outras providências. (PL. 05895/01)
p~s~t~vos ~a legisla.~ão :leitor~l. ~~spon~o sobre o d~- FÉLIX MENDONÇA Projeto de Lei - Dispõe so-
m.lcllI.o eleitoral, a flllaçao partldana e da outras proVI- bre o pagamento de créditos trabalhistas em juízo.
denclas. (PL. 05885/01).. (PL. 05896/01)

R.EINA.L.DO GRI~P Projeto de Lei - AI~era. ai; ARMANDO ABíLlO e OUTROS Proposta de
guns diSPOSitiVOS legaiS e acrescenta .o~tros a L.el.n Emenda à Const~uição - Modifica o art. 60 do Ato das
9503 de 23 de setembro de 1997 - Codlgo Brasileiro Disposições Const~ucionais Transitórias, de forma a
de Trânsito. (PL. 05886/01) prorrogar o prazo de vigência do Fundo de Manutenção

MAX ROSENMANN Projeto de Lei - Tipifica o e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori-
assédio moral, acrescentando artigo ao Código Penal zação do Magistério - FUNIDEF (PEC 00467/01)
- Decreto-Lei nO 2848, de 7 de dezembro de 1940. Proposta de Emenda à Constituição - Dá nova re-
(PL.05887/01) dação ao inciso 111 do§ 1°doArt. 40eao§8°doart. 201

ORLANDO DESCONSI e OUTROS Proposta da ~onstituição Federal, pa~a.~is~or sobre a aposenta-
de Emenda à Constituição - Modifica o inciso V e dona dos portadores de deflClenCla. (PEC 00468/01)
acrescenta parágrafo ao art. 30 da Constituição Fede- MARCOS AFONSO - Requerimento de Infor-
ral. (PEC 00465/01) mação - Solicita informações ao Sr. Ministro da Saú-

BISPO WANDERVAL Projeto de Lei - Dispõe o de sobre a carta de intenções assinada com a organi-
direito aos usuários de serviços de telecomunicações zação não-governamental Médicos Sem Fronteiras,
acessarem os termos do contrato de prestação de com o objetivo de desenvolver ações de combate à
serviço por meio da Rede Mundial de Computadores. AJDS no Brasil. (RIC 04037/01)
(PL. 05888/01) Requerimento de Informação - Solicita informa-

NíLSON MOURÃO Projeto de Lei - Dispõe so- ções ao Sr. Ministro da Saúde acerca da proibição do
bre as embalagens de álcool etílico e de outros produ- medicamento Rinosoro, fabricado pelo Laboratório
tos inflamáveis comercializados em território nacional Americano de Farmacoterapia. (RIC 04038/01)
e dá outras providências. (PL. 05889/01) ELCIONE BARBALHO Projeto de Lei - Dispõe so-

NEUTON LIMA Projeto de Lei - Dispõe sobre a bre a obrigatoriedade de instalação de detetores de me-
entrega de infonnações tributárias pelas instituições fi- tais nas entradas de casas de diversões. (PL. 05897/01)
nanceiras ao Banco Central do Brasil. (PL. 05890/01) MARCOS CINTRA Indicação - Sugere revisão

JOÃO SAMPAIO Projeto de Lei -Inclui municípios das normas administrativas que fixam em dobro a co-
do Estado do Rio de Janeiro na área de atuação do brança da taxa para emissão de 2a via de passaporte.
Grupo Executivo para a Recuperação Econômica do (INC 02776/01)
Estado do Espírito Santo - GERES. (PL. 05891/01) Projeto de Lei Complementar - Dispõe sobre os

JOSÉ CARLOS ALELUIA Projeto de Lei - Dispõe direitos e as garantias do contribuinte e dá outras pro-
sobre o uso de óleo diesel automotivo em veículos utili- vidências. (PLP 00268/01)



Nadao SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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INALDO LEITÃO E SRS. LíDERES - Requer re- Projeto de Lei - Dispõe sobre a criação de aero-
gime de urgência na apreciação do Projeto de Reso- portos industriais voltados para o incentivo a ativida-
lução que institui Comissão Parlamentar de Inquérito des exportadoras. - (PL. 05901/01)
destinada a investigar a violência no sistema prisional
brasileiro. (conferindo assinaturas) Projeto de Lei - Obriga a emissão de recibo de

JOÃO MATOS -Indicação _ Sugere ao Senhor quitação total no fornecimento de produtos ou servi-
Ministro de Estado de Minas e Energia, José Jorge de ços a prestação. (PL. 05902/01)
Vasconcelos Lima determinar à ANEEL a realização Projeto de Lei - Acrescenta artigo à Lei n° 5.859,
de estudos visando à redefinição na classificação de de 11 de dezembro de 1972, que "dispõe sobre a pro-
consumidor rural de energia elétrica. (INC 02777/01) fissão de empregado doméstico e dá outras providên-

SRS. LíDERES - Requerimento de Urgência _ cias", a fim de conceder estabilidade provisória para a
Requer regime de urgência urgentíssima na aprecia- empregada gestante. (PL. 05903/01)
ção do Projeto de Lei n° 5.314-A, de 2001. - (conferin- Projeto de Lei - Estabelece a modalidade de
do assinaturas) técnica na licitação para outorga de concessão ou

Requerimento de Urgência - Requer regime de permissão para exploração de serviços de radiodifu-

urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 4.906, são. (PL. 05904/01)
de 2001. (conferindo assinaturas) Projeto de Lei - Institui o ano de 2003 como o

FETTER JUNIOR - Projeto de Lei _ Acrescen- "Ano da Mulher". (PL. 05905/01)
ta, ao art. 35 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de Requerimento de Sessão Solene - Requer a re-
1991, dispositivos relativos à forma de pagamento de alização de Prorrogação de Sessão em Homenagem
produtos alienados dos estoques públicos. (PL. ao Dia 2 de março, Dia Nacional do Turismo.
05898/01) Requerimento de Sessão Solene - Requer a re-

JOÃO MATOS - Projeto de Lei - Acrescenta in- alização de Sessão Solene em Homenagem ao Dia
ciso ao art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da
para permitir a movimentação da conta vinculada do Violência Contra a Mulher.
FGTS para a reconstrução de moradias danificadas, Requerimento de Sessão Solene - Requer a rea-
em virtude de desastres naturais ou provocados pelo lização de Sessão Solene em Homenagem ao Dia 31
homem. (PL. 05899/01) de julho, 95 anos da Fundação da Cidade de Anápo-

JOÃO CALDAS - Requerimento - Requer, nos lis, Estado de Goiás.
termos do art. 1°, parágrafo único, do RICO, que a Requerimento de Sessão Solene - Requer a re-
Câmara dos Deputados se reúna no Estado do Ama- alização de Sessão Solene em Homenagem ao Dia
zonas concomitante com a Presidência da República. 23 de outubro, Dia do Aviador.
(conferindo assinaturas) Requerimento de Sessão Solene - Requer a re-

Requerimento de Informação - Solicita informa- alização de Sessão Solene em Homenagem ao Dia 3
ções ao Sr. Ministro dos Transportes sobre a obra de de abril, 64 anos de Fundação do Jornal O Popular.
"Construção de Cais para Contêineres no Porto de TELMA DE SOUZA e SRS. LíDERES - Requeri-
Maceió - Estado de Alagoas". (MC 04039/01) mento de Urgência - Requer regime de urgência na

Requerimento de Informação - Solicita informa- apreciação do Projeto de Lei n° 1.873, de 1991. (con-
ções ao Sr. Ministro da Defesa sobre a obra de "Mo- ferindo assinaturas)
dernização da Infra-Estrutura Aeroportuária/Reforma IVAN VALENTE e OUTROS - Proposta de
e Ampliação do Aeroporto Zumbi dos Palmares em Emenda à Constituição - Dispõe sobre a expansão
Maceió/Estado de Alagoas". (MC 04040/01) do ensino superior público. (PEC 00469/01)

NAIR XAVIER LOSO-Indicação- Sugere a im- VII- ENCERRAMENTO
plantação de programa habitacional, na forma que
especifica. (INC 02778/01)

Projeto de Lei - Estende o direito à licença-ges
tante a quem detiver a guarda de criança, no caso de
morte da genitora. (PL. 05900/01)
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Partido Bloco
RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL PFLlPST

Presentes de Roraima :1

AMAPÁ

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Presentes de Amapá : 4

PARÁ

Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST
Elcione Barbalho PMDB
Giovanni Queiroz POT PDT1PP'S
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Renildo Leal PTB
Vic Pires Franco PFL PFUPST

Presentes de Pará: 10

AMAZONAS

Atila Lins PFL PFLJPST
Euler Ribeiro PFL PFLlPST
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB1PCDOB

Presentes de Amazonas :3

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS
Marinha Raupp PMOB
Sérgio Carvalho PSOB

Presentes de Rondonia :3

ACRE

Marcos Afonso PT
Sérgio Barros PSDB

Presentes de Acre : 2

TOCANTINS

Freire Júnior PMOB
Kãtia Abreu . PFL PFLlPST

Presentes de Tocantins: 2

MARANHÃO

Eliseu Moura PPB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB
Roberto Rocha PSOB
Sebastião Madeira PSDB

Presentes de Maranhão: 4
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CEARÁ

Almeida de Jesus
José Pimentel
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Pimentel Gomes
Pinheiro Landim
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda

Presentes de Ceará: 10

PIAuí

Heráclito Fortes
Paes Landim
Wellington Dias

Presentes de Piaui : 3

RIO GRANDE DO NORTE

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PL
PT
PMDB
PSDB
PPS
PMDB
PFL
PSDB
PSB
PSDB

PFL
PFL
PT

Dezembro de 2001

Bloco

PUPSL

PDT/PPS

PFUPST

PSB/PCDOB

PFUPST
PFLlPST

Lavoisier Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PARAIBA

Inaldo leilão

Presentes de Paraíba : 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro
Carlos Balata
Eduardo Campos
Joao Colaço
Joel De Hollanda
José Múcio Monteiro
Marcos de Jesus
Ricardo Fiuza

Presentes de Pernambuco : 8

ALAGOAS

Augusto Farias
João Caldas

Presentes de Alagoas : 2

BAHIA

Félix Mendonça
FrancistOnio Pinto
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jaques Wagner
João Carlos Bacelar
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
Jutahy Junior
Mário Negromonte
Milton Barbosa

PFL

PSDB

PMDB
PSDB
PSB
PSDB
PFL
PSDB
PL
PPB

PPB
PL

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

PFUPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PUPSL

PLlPSL

PFUPST
PFUPST
PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST
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Partido Bloco

Nilo Coelho PSOB
Paulo Braga PFL PFLlPST
Paulo Magalhães PFL PFUPST
Roland Lavigne PMOB
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Presentes de Bahia : 19

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PST PFLlPST
Cleuber Carneiro PFL PFUPST
Custódio Mattos PSOB
Oanílo de Castro PS08
GUmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Magalhães PMOB
João Magno PT
José Militão PTS
Marcos Lima PMOS
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PST PFUPST
Odelmo Leão PPB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTS
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL
Tilden Santiago PT
Virgllio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB

Presentes de Minas Gerais : 21

ESP/RITO SANTO

Rose de Freitas PSOB

Presentes de Espírito Santo : 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Oino Fernandes PPB
Or. Helena PSDB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PT8
Itamar Serpa PSDB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB
Joi:lo Mendes PFL PFUPST
João Sampaio POT POT/PPS
Jorge 8ittar PT
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSD8
Milton Temer PT
Miriam Reid PS8 PSB/PCDOB

Presentes de Río de Janeiro: 14
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PTB
'Bispo Wanderval PL PUPSL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS
José de Abreu PTN
José India PMOB
Lulza Erundina PSB PSB/PCOOB

Marcos Cíntra PFL PFUPST

Medeiros PL PUPSL
Michel Temer PMDB
Moreira Ferreira PFL PFUPST

Orlando Fantazzini PT

Paulo Kobayashi PSD8
Sampaio 06ria PS08

Zulaiê Cobra PSOB

Presentes de São Paulo : 21

MATO GROSSO
#

Uno Rossi PSOB
Ricarte de Freitas PS08

Presentes de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Os6rio Adriano PFL PFLlPST

Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Presentes de Distrito Federal : 4

GOIÁS

Udia Quinan PSOB
Luiz Bittencourt PMOB
Pedro Canedo PSOB

Presentes de Goiás :3

PARANÁ

A1ax Canziani PSD8
Basflio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Hermes Parcianello PMDB
José Janene PPB
Luciano Pizzatlo PFL PFUPST
Luiz Carlos Hauly PSD8
Moacir Micheletto PMOB
Rubens Bueno PPS POTJPPS

Presentes de Paraná :11
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Bloco

SANTA CATARINA

Edison Andrino
Fernando Coruja
João Matos
Luci Choinacki

Presentes de Santa Catarina : 4

RIO GRANDE DO SUL

Clovis IIgenfritz
Fioravante
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Marcos Rolim
Nelson Marchezan
Orlando Oesconsi
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Pompeo de Mattos
Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul 12

PMOB
POT
PMOB
PT

PT
PT
PMOB
PT
PPB
PT
PSOB
PT
PMOB
PL
POT
PSOB

POT/PPS

PLlPSL
POT/PPS

\. <::.,- (2 s.. __
DEIXAM DE COMPARECER OS tJiUO. Itr li:" EiS:

Partido
RORAI~

Alrnir Sá PPB

Robério Araújo PL

Salo."ao CrlJz PFL

Total de Ausentes: 3
AMAPÁ

í
Badu Pícanço PL

Total de Ausentes: l'
PARÁ

Raimundo Santos PL

Socorro Gonles PCdoB

Total de Ausentes: 2
RONDONIA

Nilton Capixaba PTB

Total de Ausentes: l'
ACRE

José Aleksandro PSL

Zila Bezerra PTB

Total de Ausentes: 2
MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

Mauro Fecury PFL

RerTli Trinta PL
Total de Ausentes 3
CEARÁ

Ar-non Be.o::::erra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE

Lalre Rosado PMDB

Múcio Sá PTB

Bloco

PUPSL

PFLJPST

PL/PSL

PUPSL

PSB/PCDOB

PLJPSL

PFLJPST

PLlPSL
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Partido Bloco
Total de Ausentes: 2
PARAíBA

Efraim Morais PFL PFUPST

Marcondes Gadelha PFl PFUPST

Total de Ausentes: 2
PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST

Salatiel Carvalho PMD8

Severino Cavalcanti PPS

Total de Ausentes: 3

ALAGOAS

Givaldo Carimbào PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes :
SERGIPE

Tânia Soares PCdoS PSB/PCDOS

Total de Ausentes: 1

BAHIA

Claudio Cajado PFL PFUPST

Geddel Vieira Lima PMOS

Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB

Nelson Pellegrino PT

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Total de Ausentes: 5
MINAS GERAIS

Glycon Terra Pinto PMOS

Maria Lúcia PMOB

Saraiva Felipe PMOB

Sérgio Miranda PCdoS PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 4

EspíRITO SANTO

Magno Malta PL PUPSL

Marcus Vicente PPB

Total de Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO

Alcione Alhayde PSB PSB/PCDOB

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB

José Egydio PFL PFUPST

Luiz Ribeiro PSOB
Roberto Jefferson PT8

Total de Ausentes: 5
SÃO PAULO

Aldo Rebelo pedoS PSB/PCOOB

A/oizio Mercadante PT
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SÃO PAULO

Cunha Bueno PPB

João Herrmann Nelo PPS POT/PPS

João Paulo PT

Julio Semeghini PSOB

Paulo Lima PMDB

Robson Tuma PFL PFUPST

Vadao Gomes PPB

Wagner Salusliano PPB

Total de Ausentes: 10
MATO GROSSO

Welinton Fagundes PL PUPSL

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSBIPCODB

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Aldo Arantes PCdoB PSBIPCOOB

Juquinha PL PUPSL

Lúcia Vânia PSOB

Zé Gomes da Rocha PMOB

Total de Ausentes: 4
MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian PPB

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFUPST

Airton Roveda PTB

Tatai de Ausentes: 2
SANTA CATARINA

Eni Voltolíni PPB

Gervásio Silva PFL PfUPST

João Pizzolalli PPB

Renato Vianna PMOB

Total de Ausentes: 4
RIO GRANDE DO SUL

Darclsio Perondi PMD8

Edir Oliveira PTB

Eslher Grossi PT

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB

Luis Carlos Heinze PPB

Nelson Proença PPS PDT/PPS

Total de Ausentes: 6
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a
sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia
12, às 13 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Dezembro de 200 I

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento, do Sr. Giovanni Queiroz e outros,
nos termos do art. 155 do Regimento Interno
solicitando urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo nº 159-8, de 1992, do Sr. Giovanni
Queiroz, que dispõe sobre a realização de plebiscito
para criação do Estado do Carajás.

11. Requerimento, dos Senhores Uderes, nos
termos do art. 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo n2

731, de 2000, que dispõe sobre a realização de
plebiscito para a criação do Estado de Tapajós, nos
termos do Art. 49, inciso XV, da Constituição Federal.

111. Requerimento dos Srs. LIderes, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno, solicitando a urgência
para o Projeto de Lei n2 5.761/01, do Poder
Executivo, que "dispõe sobre a criação da
UniverSidade Federal de Campina Grande - UFCG, a

partir do desmembramento da Universidade Federal
da Parafba - UFPB, e dá outras providências".

IV. Requerimento, dos Srs. Líderes, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno, solicitando urgência
para o Projeto de Lei n2 5.307, de 2001, do Poder
Executivo, que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal de Petrolina, e dá
outras providências.

V. Recurso n2 144/01, do Sr. Walter Pinheiro e
outros, nos termos do art. 132, § 211, do Regimento
Interno, que o Projeto de Decreto Legislativo nO 869
A, de 2001, que aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Nagib Haickel, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São Luiz,
Estado do Maranhão, seja apreciado pelo Plenário.

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NQ 9-C, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Continuação da votação, em turno único, do

Projeto de Lei Complementar n2 9-8, de 1999, que
dispõe sobre as normas gerais· para a instituição de
regime de previdência complementar pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e ~elos

Municípios; tendo parecer da Comissão Especial pela

constitucionalidade, jurldicidade, boa técnica
legislativa, adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo. O

Relator apresentou complementação de voto
(Relator: Sr. Robson Tuma). Parecer às Emendas
apresentadas em Plenário do Relator designado pela
Mesa em substituição a Comissão Especial, pela
aprovação das de nQs 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20,
24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 50 e 56,
com Substitutivo, e pela rejeição das demais, com
exceção das de nQs 23 e 32, sobre as quais não cabe
manifestaçào da relataria. tendo em vista que foram
retiradas por seu autor (Relator: Sr. Robson Tuma).

Discussão

2
PROJETO DE LEI N2 5.470-A, DE 2001

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nQ5.470, de 2001, que altera a Lei 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que estabelece normas para as
eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização
do voto eletrônico; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridlcidade. técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação deste e dos de n2s
1.696/99, 3.693/00, 4.604/01. 4.575/01, 4.175/01,
4.384/01, 4.858/01, 4.241/01, 4.258/01, 5.061/01,
5.134/01 e 5.230/01, apensados, com substitutivo
(Relator: Oep. Aldir Cabral).
Tendo apensados os PLs n2s 1.696/99, 3.693/00.
4.175/01, 4.241/01, 4.258101, 4.384/01, 4.575/01,
4.604/01, 4.858/01, 5.053/01, 5.061/01, 5.134/01 e
5.230101.

3
PROJETO DE LEI NQ 5.299-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de lei

n2 5.299, de 2001, que regulamenta o inciso x do art.
37 da Constituição, que dispõe sobre a revisão geral
e anual das remunerações e subsidias dos
Servidores Públicos Federais do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário da União, das Autarquias e
Fundações Públicas Federais. Pendente de
pareceres das Comissões: de Trabalho
Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributaçào; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

4
PROJETO DE LEI NQ 6.132-A, DE 1990

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ

6.132, de 1990, que dispõe sobre o registro de
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pessoas ffsicas ou jurídicas junto às Casas do
Congresso Nacional, para os fins que especifica, e dá
outras providências; tendo pareceres: da Mesa pela
aprovação, com emenda (Relator: Dep. Inocênçio
Oliveira); e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela inconstitucionalidade (Relator: Dep.
Moroni Torgan).

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NlI 1.357·A, DE 2001
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
. DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n2 1.357, de 2001, que submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do
protocolo facultativo à convenção sobre a eliminação
de todas as formas de discriminação contra a mulher,
assinado pelo Governo Brasileiro no dia 13 de março
de 2001, na sede das Nações Unidas, em Nova York;
tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e
Famflia, pela aprovação (Relatora: Dep. Laura
Carneiro) Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

6
PROJETO DE LEI Nl! 4.370-A, DE 1998

(DO SR. PAUL PAIM)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nQ 4.370, de 1998, que dispõe sobre a
representação racial e étnica nos filmes e peças
publicitárias veiculadas pelas emissoras de televisão;
tendo parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, pela aprovação deste e
do PL 2.651/00, apensado, com substitutivo e à
emenda apresentada na Comissão, contra o voto do
Deputado Alberto Goldman (Relatora: Dep. Luíza
Erundina). Pendente de pareceres das Comissões:
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; e de Constituição e Justiça e de Redação.
Tendo apensado o PL nll 2.651/00.

7
PROJETO DE LEI NlI 1.037-A, DE 1999

(DO SR. WAGNER SALUSTIANO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nº 1.037, de 1999, que revoga os arts. 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, § 411 , 72, 73 e 74, da Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998; tendo pareceres das
Comissões: de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação deste e dos de nlls 1.266/99. 2.195/99,
2.299/00 e 3.539/00, apensados, com substitutivo, e
pela rejeição do de nº 2.124/99, apensado, contra os
votos dos Deputados Átila Lira, Eduardo Seabra,

M~risa Serrano, Gastão Vieira, Joel de Hollanda,
Joao Matos e Osvaldo Biolchi (Relator: Dep. Gilmar
Machado): e ?e ?onStituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, dos de
nlls 1.266/99 e 2.195/99, apensados, com emendas,
e 2.299/00 e 3.539/00, apensados, com substitutivos,
e do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura
e D~sp~rto, . com subemendas, e pela
InconstitUCIOnalidade do de nO 2.124/99, apensado
(Relator: Dep. Osmar Serraglio).
Tendo apensados os PLs nºs 1.266/99, 2.124/99,
2.195/99, 2.299/00 e 3.539/00.

8
PROJETO DE LEI NlI 4.493, DE 2001

(DA SRA. SOCORRO GOMES)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nl/

4.493, de 2001, que estabelece a notificação
compulsória da violência contra a mulher atendida
em serviços de urgência e emergência e criação da
Comissão de Monitoramento da violência contra a
Mulher no Ministério da Saúde e nas Secretarias
Estaduais de Saúde. Pendente de pareceres das
Comissões: de Seguridade Social e Família; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

9
PROJETO DE LEI NQ 5.663, DE 2001

(DO SR. ARNALDO MADEIRA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll

5.663, de 2001, que dispõe sobre os depósitos
judiciais e, extrajudiciais de tributos, no âmbito dos
Estados e dos Distrito Federal e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

10
PROJETO DE LEI NQ 5.484-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.484, de 2001, que institui mecanismo de
financiamento para o Programa de Ciência e
Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de
Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos - GENOMA
para o Programa de Ciência e Tecnologia para ~
Setor Aeronáutico, e para o Programa de Inovação
para a Competitividade, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Especial.
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11
PROJETO DE LEI N9 5.577, DE 2001

(DO SR. OSMAR SERRAGLlO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll

5.577, de 2001, que prorroga o prazo para as
ratificações de concessões e alienações de terras
feitas pelos Estados na faixa de fronteira e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Agricuttura e Política Rural; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

12
PROJETO DE LEI Nll 4.476-A, DE 2001

(DO SR. NELSON MARCHEZAN)
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei nQ

4.476, de 2001, que acrescenta incisos aos artigos
10 e 11 da Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional" e dá outras providências: tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação (Relatora: Dep. Marisa Serrano).
Pendente de pareceres da Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

13
PROJETO DE LEI Nll 4.177-B, DE 2001

( DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2

4.177-A, de 2001, que Dispõe sobre a atualização
monetária dos valores expressos em Reais na Lei n2

9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a
legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas
físicas, e dá outras providências; tendo pareceres
das Comissões: de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira' e orçamentária deste, da
emenda apresentada na Comissão e dos de nQs
3.236/00, 4.240/01 e 4.622/01, apensados e, no
mérito, pela aprovação deste, da emenda
apresentada na Comissão e dos de nQs 3.236/00,
4.240/01 e 4.622/01, apensados, com substitutivo
(Relator: Dep. Mussa Damas); e de Constituição e
Justiça e de Redação, pala constitucionalidade,
injuridicidade e falta de técnica legislativa deste e do
de n9 3.236/00, apensado; pela constitucionalidade.
Juridicidade e falta de técnica legislativa dos de nQs
4.240/01 a 4.622/01, apensados, e da emenda
apresentada na Comissão de Finanças e Tributação;
e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação (Relator: Dep. Ney Lopes).

14
PROJETO DE LEI N9 5.876, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ne

5.876, de 2001, que dispõe sobre a estruturação da
Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço
Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição
e Justiça e de Redação.

PRIORIDADE

Discussão

15
PROJETO DE LEI Nll 3.365-B, DE 1997

(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ

3.365-A, de 1997, que altera dispositivos da Lei nQ

8.432, de 11 de junho de 1992, que dispõe sobre a
transferência de Sede de Juntas de Conciliação e
Julgamento, define jurisdições e dá outras
providências; tendo pareceres das Comissões: de
Trabalho, de Administração e Serviço Público. pela
aprovação, com emenda (Relator: Sr. Paulo Rocha);
e de Constituição e Justiça e de Redação. pela
constitucionalldade, juridicidade, e técnica legislativa
deste, com substitutivo, e pela rejeição da emenda da
Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço
Público, nos termos do art. 55, parágrafo único do
Regimento Interno (Relator: Sr. Zenaldo Coutinho).

16
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nll 180-A, DE 1997

(DO SR. NtCIAS RIBEIRO)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de

Lei Complementar n" 180, de 1997, que regulamenta
o art. 45 da Constituição Federal na Câmara dos
Deputados, e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do de
n9 192/01, apensado, com substitutivo, contra o voto
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da Deputada Zulaiê Cobra (Relator: Dep. Osmar
Serraglio).
Tendo apensado o PLP 192/01.

17
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 1B3-A, DE 2001

(DO SR. PAULO GOUV~A)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de

Lei Complementar nR183, de 2001, que altera a lista
de serviços anexa do Decreto-Lei nº 406, de 31 de
dezembro de 1968, com a redação dada pela Lei
Complementar nll 56, de 15 de dezembro de 1987;
tendo pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação (Relator: Dep. Ricardo 8erzoini); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Vilmar Rocha).

18
PROJETO DE LEI NR 4.9ü6-A, de 2001

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nR 4.906, de 2001, que dispõe sobre o comércio
eletrônico; tendo parecer da Comissão Especial, pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e dos
de nRs 1.483/99 e 1.589/99, apensados, com
substitutivo (Relator: Dep. Julio Semeghini).
Tendo apensado os PLs nlls 1.483/99 e 1.589/99.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 clc Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 289-C, DE 2000 .

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em segundo turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nR 289-8, de 2000, que
acrescenta o art. 79 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, incorporando os
Policiais Militares do Extinto Território Federal de
Rondônia aos Quadros da União.

20
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

Nº 59B-8, DE 1998
JDO SR. PAULO LIMA E OUTROS)

Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 59B-A, de 1998, que altera
a redação das letras "a", "b", "c· e "d" do inciso VI, §
3R, do art. 14 da Constituição Federal; tendo
pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça
e de Redação, pela admissibilidade desta e da de nR

344/01, apensada (Relator: Dep. Coriolano Sales); e
da Especial pela aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição nQ 344. de 2001, apensada, e pela
rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nR

59B-A, de 1998 (Relator: Dep. Paulo Magalhães).
Tendo apensada a PEC nR344/01.

21
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

Nº 254-8, DE 2000
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, ém primeiro turno, da Proposta
de emenda à Constituição nR 254-A, de 2000, que
altera o artigo 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, prorrogando, por dez
anos, a aplicação, por parte da União, de percentuais
minimos do total dos recursos destinados à irrigação
nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade desta e das de nºs
350/96,107/99,182/99, 188/99 e 218/00, apensadas
(Relator; Dep. Geovan Freitas); e da Comissão
Especial pela aprovação desta e rejeição das de nRs
350/96, 1B2I99, 218/99, 107/99, e 188/99,
apensadas, e pela rejeição da emenda de nº 1
apresentada na Comissão, contra o voto do
Deputado João Grandão (Relator: Dep. João
Castelo).

ORDINÁRIA

Discussão

22
PROJETO DE LEI NR 3.757-A, DE 1997

(DO SA. PAULO ROCHA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.757, de 1997 que acrescenta parágrafos ao art.
149 do Código Penal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
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e, no mérito, pela aprovação, com emenda (Relator:
Sr. Sérgio Miranda).
(PL. 5.166101 apensado)

23
PROJETO DE LEI N2 4.572-A, DE 1998

( DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

ng 4.572, de 1998, que cria o Programa de Estfmulo
ao Primeiro Emprego - PEPE e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação do de
nº 76/99, apensado, pela aprovação parcial deste e
dos de nOs 67/99,98/99,618/99,810/99,1.118/99,
1.771/99, apensados, com substitutivo, e pela
rejeição dos de nºs. 541/99, 799/99, 1.051/9 e
2.841/0, apensados (Relator. Dep. Professor
Luizinho); da comissão de Trabalho, de
Administração e serviço Público, pela aprovação do
de nº 4.151/98, apensado, com substitutivo (relator:
Dep. Paulo Rocha); da Comissão de Finanças e
Tributação, pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação do de nO
4.151/98, apensado, e do substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
com subemenda, contra o voto do Deputado Luiz
Carlos Hauly (Relator. Dep. Max Rosenmann) e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade. juricidade e técnica
legislativa do de nO 4.151/98, apensado, com
substitutivo (Relator: Dep Nelson Otoch). Pendente
de parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto aos Projetos de Lei nOs 4.151-A/98,
3.517100 e 5.159/01, apensados; e das Comissões
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de
Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e
de Redação a este e aos de nºs 67/99, 76/99, 98/99,
541199,618/99,799/99,810/99,1.051/99,1.118/99,
1.771199,2.841/00.3.517100 e 5.159/01. apensados.

Tendo apensados os PLs nºS 4.151/98,
67/99,810/99,76/99, 98199, 541/99, 618199, 799/99,
1.051/99, 1.118/99, 1.771199, 2.841/00, 3.517100 e
5.159/01.

24
ELEiÇÃO DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DO

CONGRESSO NACIONAL

25
ELEiÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO DA

REPÚBLICA,
NOS TERMOS DO INCISO VII, DO ARTIGO 89, DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

AVISOS.
PROPOSIÇÓES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU REC'URSOS

1- EMENDAS

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §12)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §32 combinado com art.132, §2º)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 4.190-EJ89 (PAULO MOURÃO) - Dispõe sobre o
programa "Espaço Ecológico', a ser transmitido, em
cadeia, pelas emissoras de rádio e televisão.
ÚLTIMA SESSÃO : 12-12-01

N° 2.989-C/OO (PEDRO FERNANDES) - Denomina
"Avenida Engenheiro Emiliano Macieira" o trecho da
BR 135, compreendido entre o quilômetro zero e a
Ponte da Estiva, e dá outras providências.
DECURSO:4G SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-01

N° 4.D4D-C/97 (PAULO PAIM) - Altera dispositivo do
art. 69 da Lei nQ 8.212, de 24 da julho de 1991, e dá
oulras providências.
DECURSO:2G SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 135-8199 (BISPO RODRIGUES) - Torna
obrigatório o regislro dos casos de desnutrição junto
ao Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde pelos órgãos que especifica e
dá outras providências.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 259-8/99 (ESTHER GROSSI E BEN-HUR
FERREIRA) - Dispõe sobre a obrigatoriedade da
inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da
temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá
outras providências.
DECURSO:2ê SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO : 17-12-01

N° 641-8199 (JOSÉ MILlTÃO) - Autoriza a doação
ao Município de Caeté, Estado de Minas Gerais, do
terreno que menciona.
DECURSO: 2A SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12·01

N° 943-8/99 (VALDEMAR COSTA NETO) - Proíbe
inversão da ordem dos nomes constantes na Lista
Única de Transplantes do Sistema Nacional de
Transplantes se houver leito disponlvel em qualquer
unidade hospitalar acessível.
DECURSO:29 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.014-8199 (JOSÉ MACHADO) - Estabelece ao
Poder Executivo a obrigatoriedade de enviar
formalmente ao Congresso Nacional os Programas
de Metas Inflacionárias e de Emprego.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1.043-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação e
Movimento Comunitário Rádio Paz no Valle FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-01

N° 1.0S0-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o alo que autoriza a Associação
Comunitária Beneficente, Artística e Cultural
Guaraniense de Rádio e TV a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Guarani,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-01

N° 1.08S-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Universidade do Tocantins - UNITINS para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Palmas,
Estado do Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-01

N° 1.098-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rá~io. Di~inópolis LIda., para explorar serviço de
radlodllusao sonora em onda média, na cidade de
Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-01

N° 1.100-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Regional da Mata para o
Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Rolim de Moura, Estado de
Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-01

N° 1.141-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Waldy Waldy Freitas, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de
Camaçari, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 12·12-01

N° 1.443-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Cantares de Salomão, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 4i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-01

N° 1.445-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Altamiro Galindo para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:4i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-01

N° 959-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Espfrita André Luiz, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Guarulhos
Estado de São Paulo. '
DECURSO: 2l! SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.DOS-AJ01 (COMISSÃO DE ciêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação .de
Comunicação Comunitária Cultural Esperança e Vida
- ACCCEV a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Mocoea, Estado de São
Paulo.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.066-AJ01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renov~ a concessão da Rádio
Difusora Platinense Uda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santo AntOnio da Platina, Estado do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA sessÃo: 17-12-01

N° 1.D67-AJD1 (COMISSÃO DE CIÊNC)A E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que renova a concessão da Rá~io

Porto Alegre de Curitiba Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.078-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNC.IA E
TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o' ato que autoriza a Assoei.ação
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artlsllco
de Quintandinha a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Quintandinha, Estado
do Paraná.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 17-12-01

N° 1.109-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTIC~)
- Aprova o ato que renova a concessão da Fundaçao
Nossa Senhora do Rosário, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Bragança, Estado do Pará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.110-A/01 (COMISSÃq, DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁ~IC~)
- Aprova o ato que autoriza a ACIEC - ~ssoc~açao

Comunitária Ibicuiense Pe. Eugênio Clsmázla, a

executar, pelo prazo de três anos, sem direito ~e

exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Ibicul, Estado da Bahia.
DECURSO: 2° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.117-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Entidade Cultural e
Beneficente de Piraí ã executar. pelo prazo de três
anos sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária. na cidade de Pirai, Estado
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 211 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.120-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNC.lA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Novos Caminhos a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Iracema ,
Estado do Ceará.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.130-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNC.lA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que autoriza a Obras Sociais e
Culturais da Paróquia de Itajaí a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Itajai,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.139-AJD1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Nova Aliança a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Piraúba.
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.178-AJ01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará.
DECURSO:26 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01
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N° 1.184-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNC,IA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que renova a concessão da TVSBT 
Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:2!SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.200-A/01 (COMISSÃ~ DE CIl:NC,IA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMATICAI
- Aprova o ato que outorga permissão à Porto .de
Cima Rádio e Televisão Uda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na localidade
de Paranaguá. Estado_do Paraná.
DECURSO : 2~ SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO : 17-12-01

N° 1.233-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNC.IA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o alo que auloriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária para o Desenvolvimento
de Santa Luzia - ARCSL a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Santa Luzia,
Estado da Paraíba.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 1.237-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o alo que renova a concessão outorgada à
Rádio Paranaíba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Itumbiara Estado de Goiás..
DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁR lOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 2.846/00 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Altera o art.
38 do Código de Processo Civil. relativo à procuração
judicial. _
DECURSO: 2ª SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

N° 4.268/01 (ROBERTO JEFFERSON) - Devolve à
Universidade Federal do Rio de Janeiro sua
denominação primitiva_de Universidade do Brasil.
DECURSO:2B SESSAO

ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAçÃo DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3D

combinado com ART. 132, § 2°

2.1PELA INCONSTITUCIONALIDADE EJOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 762/99 (LUIZ EDUARDO) - Proíbe a veiculação
de desenhos animados que contenham cenas de
violência em todo o território nacional e dá outras
providências. _
DECURSO:4DSESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-01

N° 1.161/99 (INÁCIO ARRUDA) - Inslitui o dia 20 de
julho como Dia Nacional do Inventor e dá oulras
providências. _
DECURSO:4ªSESSAO
ÚLTIMA SESSÃO; 13-12-01

N° 4.774/98 (ARNALDO FARIA DE SÁ) Institui o dia
23 de julho como o dia nacional dos servidores dos
Departamentos de Est,?das de Rodagem do Brasil.
DECURSO:2i SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO 00 PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 3°) _
PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°

PROJETO DE LEI:

N° 3.369/00 (LUIS BARBOSA) - Dispõe sobre a
venda fracionada de medicamentos nas farmácias. (E
seus apensados: PLs 3.402/00. da Oep. Jandira
Faghali a 3.563/00, do_Dep. Wellington Dias). .
DECURSO: 4ª SESSAO
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ÚLTIMA SESSÃO: 13·12·01

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 170100 (IRIS SIMÕES) - Dispõe sobre operiodo
dentro do qual poder·se·á efetuar cnação,
incorporaçáo, fusão ou desmembramento de
MunicípIos, regulamentando odisposto no artigo 18,
§4!!, da Constituição da República,
DECURSO:4i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13·12·01

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos
termos do artigo 137, §1º do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137,§2º
(05 sessões). Aseguinte proposição:

PROJETOS DE LEI:

N° 5646/01 /INOCÊNCIO OLlVEIRAl - Autoriza o
~o~er ExeC~\ivo ainstituir aFundação Universidade

Federal do Sertão, no Estado de Pernambuco, edá
outras providências,
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17·12·01

N° 5647/01 (INOCÊNCIO OLIVEIRA) - Autoriza o
Poder Executivo a instituir aFundação Universidade
Federal do Agreste, no Estado de Pernambuco, edá
outras providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17·12·01

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 949/01 (GERALDO MAGELA) - Dispõe sobre a
realização de plebiscito para decidir sobre a
faculdade ou obrigatoriedade do voto.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17·12·01

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA o
GRANDE EXPEDIENTE

DEZEMBRO 12001
1468 ·feira 10:00 Jurandil Juarez (PMDB - AP)

10:25 Remi Trinta (Bloco PL - MA)
10:50 Professor Luizinho (PT - SP)
11 :15 Nicias Ribeiro (P80S - PA)
11 :40 Neuton Uma (Bloco PFL - SP)
12:05 Lincoln Portela (Bloco PSL - MG)
12:30 Leur Lomanto (PMDB - SA)
12:55 Juquinha (Bloco PL - GO)
13:20 Julio ~emeghini (P5DB • SP)
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLiTICA RURAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6, Anexo 1/
Horário: 9h

A - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.639/00 - do SI'. Alex Canziani - que "dispõe sobre a atividade de curta duração em
propriedades rurais".
RELATOR: Deputado PAULO BRAGA
PARECER: favorável a este com duas emendas
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados Padre Roque 9 Moacir Michelelto, em 13/12/00.
Votação

PROJETO DE LEI N" 3.685/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "allera a Lei nO 5889, de 8 de junho de 1973, que
'estatu i normas reguladoras do trabalho rural e dá outras providências', instituindo o condomínio de empregadores
rurais e o contrato coletivo de safra".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER: favoravel, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.172/00 - do Poder Executivo - que "altera a redação do art. 29 da Lei nO 4.771, de 15 de
setembro de 1965".
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N" 3.564-NOO - do Sr. José Aleksandro - que "obriga o plantio com cultura agricbla de trinta por
cento de área desmatada na Amazônia Legal para formação de pastagem",
RELATOR: Deputada GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 687 -AJ95 - do SI'. Koyu lha - que "dispõe sabre a política pesqueira nacional. regula a atividade
pesqueira e dá outras providências". (Apensados: PLs nOs 825/95.1.273195,2.965/97,3.016/97 e 3.331/97)
RELATOR: Deputado ADÃO PRETIO .

PARECER: favorável, com adoção parcial do substitutivo da CDCMAM, a este, aos apensados e à emenda nO 9 e
contrário as de nOs 1,2,3,4,5,6,7 e 8. apresentadas na Comissão. com substitutivo.
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados Xíco Graziano, João Grandão e Nelson Marquezelli, 05/12/01.

PROJETO DE LEI N° 1.663-N99 - do SI'. lônio Bacci - que ·prolbe a fabricação, comercialização e utilização, em
todo o território nacional, de redes de pesca com malha inferior a 05 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado POMPEO DE MAnOS
PARECER: favorável

I='ROJETO DE LEI N° 1.731/99 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "altera a Lei nO 7,679, de 23 de novembro de 1988.
que 'dispõe sabre a proibição da pesca de espécies em perlodos de reprodução a dá outras providências"'.
RELATOR: Deputada NELSON MEURER
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.800/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - Que "concede isenção da Imposto sobre Produto
Industrializado aos pescadores na aquisição de embarcação e matares de popa"
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO
PARECER: favorável, com duas emendas

PROJETO DE LEI N° 3.031/00 - do Sr. Pompeo de Mattos - que ·institui o Programa de Seguro Agrícola e dá
outras providãncias·.
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 12/12/01
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsA O

PROJETO DE LEI N° 4.897/01 - do Sr. Rommel Feijó - que "dispÕl:l sobre assentamentos rurais em programas de
refonna agrária no semi-árido."
RELATOR: Deputado SAULO PEDROSA

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PAUTA

Horário: 10h
Local: Plenário 15, Anexo 11

TEMA:
Discutir a garimpagem de diamantes na Reserva Indigena Cinta Larga, atendendo requerimento de autoria do
Deputado Sérgio Carvalho.

CONVIDADOS:

·SR. JACINTO CINTA LARGA:
SR. MÁRIO MOURA FILHO - Presidente da Comissão Sindicante da FUNAI -RO:
SR AYRTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - Diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM/RO:
SR" JOSÉ WALTER TEIXEIRA· Delegado da Polrcia Federal - RO.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo II
Horário: 9h

A • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM NQ409/98 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto de 1° de abril de 1998. que renova a concessão do SISTEMA SÃO PAULO DE COMUNICAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cotia,
Estado de São Paula",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NQ 67/00 - do Poder Executivo - Que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nO 147, de 25 de abril de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAMAÚMA a executar, pelo prazo de
três anos. sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária. na cidade de Cacoal. Estado de
Rondônia",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Silas Camara, em 06/12/00

TVR NO 254/00 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constant!'! da
Portaria n° 360, de 24 de julho de 2000, que renova a permissão outorgada à SOMPUR SÃO PAULO
RADIODIFUSÃO LTDA., originariamente SOMPUR-RADIODIFUSÃO LTDA" para explorar, por dez anos, a partir de
13 de agosto de 1996. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Paulo. Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável

TVR N" 425/00 - do Poder Executivo" que "submete á apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 11 de outubro de 2000, que outorga concessão ã RBN - REDE BRASIL NORTE DE COMUNICAÇÃO
LTOA, para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Santarém, Estado do Pará",
RELATOR: Deputada ROLAND LAVIGNE
PARECER: favorável
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TVR N° 467/00 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 592, de 4 de outubro de 2000, que outorga permissào à RBN - REDE BRASIL NORTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA, para explorar, pejo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Almeirim, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável

TVR N" 599/00 - do Poder Executivo - que ·submele à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 660, de 19 de outubro de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA NOSSA
SENHORA DA ESCADA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Guararema, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: favorável

TVR N° 600/00 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 661, de 19 de outubro de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA PAlMITAl EM AÇAO a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Palmital, Estado de Sào Paulo". '
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE
PARECER: favorável

TVR N° 638/00 - do Poder Executivo - qua "submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante do
Decreto de 6 de dezembro de 2000, que renova concessão outorgada à SOCIEDADE RÁDIO CULTURA RIO
GRANDINA l TOA, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER: favorável

TVR N° 694/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 26 de março de 2001, que outorga concessão ao SISTEMA NATIVA DE COMUNICAÇÕES l TDA. para
explorar. pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado lUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N° 696/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 26 de março de 2001, que renova a concessão da FUNDAÇÃO PADRE PELAG/O - RÁDIO XAVANTES
DE IPAMERI para explorar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de novembro de
1993, serviços de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ipameri, Estado de Goiás'.
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: favorável

TVR N° 742/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 763, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a ACE • ASSOCIAÇAO CULTURAL
ENCRUZILHADENSE, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de !rês anos, sem direito de
exclusividade, na cidade de Encruzilhadas do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

TVR N° 782/01 - do Poder Executivo· que 'submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 4 de junho de 2001, que oulorga concessão à TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusào de sons e imagens, na cidade de Criciuma,
Eslado de Santa Catarina",
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
PARECER: favorável

TVR N° 791/01 . do Poder Executivo· que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante da
Portaria nO 204, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL E ARTISTICO DE ,Pt a executar pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária. na cidade de lpã, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE
PARECER: favorável

TVR N° 866í01 - do Poder Executivo • que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 13 de junho de 2001. Que renova concessão à RÁDIO EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA., para
executar pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Horizontina, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FilHO
PARECER: favorável

TVR N° 940/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 25 de Junho de 2001, que renova concessão a TELEVISÃO BAHIA LTDA., a partir de 17 de maio de
1999, para explorar pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãode sons e
imagens, na cidade de Salvador, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
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TVR N° 945/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 76, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SERRAZULENSE a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiOdifusão comunitârla na cidade de
Serra Azul. Estado de São Paulo·,
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável .

TVR N° 948/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 84, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇAo LOCAL DE OBRAS ASSISTENCIAIS a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ferraz de Vasconcelos. Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Alberto Goldman, em 28/11/01

TVR N° 949/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 87. de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE AREAL FM
a executar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Areal, Estado do Rio de Janeiro",
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

TVR N° 995/01 - do Poder Executivo - que "submete á apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 5 de julho de 2001, que outorga concessão á FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL E FILANTRÓPICA
MARIA EFIGt;NIA FERRACINI CAMPOS para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Assis Chateaubriand.
Estado do Paraná·,
RELATOR: Deputado BABÁ
PARECER: favorável

TVR N° 1,004/01 • do Poder Executivo - que ·submete à apreciaçílo do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 159 de 27 de março de 2001. que outorga permissão à RÁmo MINDURI FM LTOA" para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Minduri, Estado de Minas Gerais·,
RELATOR: Deputado BABÁ
PARECER: favorâvel

TVR N° 1,026/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 263, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão á RÁDIO JARDIM FM LTDA, para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade
de Jardim, Estado da Ceará",
RELATOR: Deputado AUGUSTO FRANCO
PARECER: favorável

TVR N° 1,042/01 • do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 16 de julho de 2001. que declara a perem'pção da concessão outorgada à FUNDAÇAo SANTO
ANTONIO para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical. na cidade de Feira de Santana. Estado da
Bahia",

,RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS
PARECER: favorável

TVR N° 1,046/01 - do Poder Executivo· Que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 268, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão á REDE FORTAL DE COMUNICAÇÓES LTDA. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará',
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: favorável

TVR N° 1,048/01 - do Poder Executivo - que "submete á apreciação do Congresso Nacional o alo constante da
Portaria nO 149, de 26 de março de 2001. que autoriza a ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE ORIXIMINÁ,
R.C,O" a executar. pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Oriximiná. Estado do Pará·,
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE
PARECER: favorável

TVR N° 1,049/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 221, de 18 de abril de 2001, que autoriza a SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE
URUÇU-MIRIM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na Cidade de Gravatá. Estado de Pernambuco·,
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável
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TVR N° 1.084/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 80a. de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇAO CULTURAL, EDUCACIONAL E RÁDIO
COMUNITÁRIA DE PIRABEIRABA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina",
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
PARECER: favorável

TVR N" 1.066/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 42, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL E ARTlsTICO DE FLOR DA SERRA DO SUL a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ

PARECER: favorável

TVR N° 1.088/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação d~ Congresso Nacional o ato conslante da
Portaria nO 66, de 22 de fevereiro de 2001. que autoriza a ASSOCIAÇAO RADIO COMUNIT~~IA ARTlsTICA E
CULTURAL DE BOCA DO ACRE a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclUSIVIdade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Boca do Acre, Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Silas Câmara em. 05/12/01

TVR N° 1.090/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 80. de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ACIRCI- ASSOCIAÇAo CULTURAL, INFORMATIVA, DE
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ITORORÓ - BAHIA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itoreró, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado MAURluo FERREIRA UMA
PARECER: favorável

TVR N° 1.091/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 96, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ARTISTICA E CULTURAL
CATANDUVENSE a executar. pelo prazo de três an05, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Catanduvas, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado BABA
PARECER: favorável

TVR ND 1.102/01 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 6 de setembro de 2001, que outorga concessão à FUNDAÇÃO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA
DE CARVALHO para executar. pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE
PARECER: favorável

TVR N° 1.106/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 154, de 27 de março de 2001, que oulorga permissão à FUNDAÇAO CESUMAR para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Maringà, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado MAURluo FERREIRA LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 1.123/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 432, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão à EMPRESA DE COMUNICAÇAO
INTERNACIONAL LTDA., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favorável

lVR ND 1.125/01 - do Poder Executivo - que "submete â apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 438. de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão à REDE VITÓRIA RÉGIA DE RÁDIO LTOA,. para
explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Porto Velho, ESlado de Rondónia',
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYlINO
PARECER: favorável

TVR N° 1.126/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 448, de 7 de agosto de 2001, que outorga penmissão à SM COMUNICAÇÕES l TOA., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Anchieta, Estado de Espirito Santo·.
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: favorável
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TVR N° 1.140/01 • do Po~er Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 334, de 25 de Junho de 2001, que autoriza a CENTRO SOCIAL E COMUNITÁRIO DOS MORADORES
DOS PASTOS BONS a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favorável

TVR N° 1.144/01 . do Poder Executivo· que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portana nO 338, de 25 de junho de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO COMUNITÁRIO COM RÁDIO
LO~A~ A~TERNA~IV~ FM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
redlodlfusao comunltána na cidade de Sumé, Estado da Parafua".

RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável

TVR N° 1.145/01 - do Poder Executivo· que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 341, de 28 de junho de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO
L1BERMANN FM a executar. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitaria na cidade de Goiabeira, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado L~O ANCÃNTARA
PARECER: favorável

TVR N° 1.154/01 • do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 443, de 7 de agosto de 2001. que outorga permissão à RB • RÁDIO E TElEVISAO LTOA. para explorar,
pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
cidade de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo".
RELATOR: Deputado EUN[CIO OLIVEIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.157/01 - do Poder Executivo· que" Submete a apreciação do Congresso Nacional o ato conslante da
Portaria nO 424, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão à RÁDIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA. para
explorar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Barro Alto, Estado de Goias·.
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável

TVR N° 1.182/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 415, de 7 de agoslo de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DA PARÓQUIA DE
ITIRAPINAJ • APPI a executar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiod ifusão
comunitária na cidade de Itirapína. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável

TVR N° 1.194/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 300, de 16 de maio de 2001. que autoriza él ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SOTEROPOLlTANA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Salvador. Estado da Batlia".
RELATOR: Deputado [RIS SIMOES
PARECER: favorável

TVR N° 1.221/01 • do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 6 de setembro de 2001; que outorga concessão à FUNDAÇÃO CULTURAL ARTrSTlCA EDUCACIONAL
DE FRUTAL para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Fruta!, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado EUNlclO OLIVEIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.240/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 34, de 22 de fevereiro ne 2001, que autoriza a RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM a
executar. pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N" 1.299/01 - do Poder Executivo· que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 24 de outubro de 2001, que outorga concessão à FUNDAÇÃO 15 DE AGOSTO para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará".
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N~ 1.787/96 - do Poder Executivo - que "dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de
topografias de circuitos integrados·.
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável. com substitutivo; pela aprovação das emendas de nOs 1/96,2/96, 3/96. 8/96. 3/99 e 4/99; pela
rejeição das emendas de nOs 4/96.5196,6/96.7/96.9/96.10/96, 1199 e 2/99.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.191-Al96 - do Sr. Jovair Arantes - que "dispõe sobre a veiculação de mensagens educativas
nos meios de comunicação social".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.758199 - do Sr. Pedro Fernandes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações colocarem. nos aparelhos telefônicos de terminais fixos, dispositivo de
registro de pulsos e de número de chamadas realizadas, e dá outras providências".(Apensos: PL's nOs 2.225/99,
3.085/00,3.795/00 e 4.726/01).
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI
PARECER: favorável a este, com emenda, e contrário aos PL's nOs 2.225/99, 3.085100, 3.795/00 e 4.726101,
apensados.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Alberto Goldman, Dr. Hélio e SUas Câmara, e~ 26J09/01

PROJETO DE LEI N° 3.39B-AlOO - do Sr. JOS& Cartos Martinez - que "modifica a Lei nO 8.977, de 6 de janeiro de
1995". (Apenso: PL nO 4.933/01)
RELATOR Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: favorável a este e ao PL nQ 4.933/01. apensado, com substitutivo; pela reíeição das emendas de nOs
1/00.2/00,3/00.4/00.5/00.6/00.7/00 e 8/00 apresentadas na Comissão.
VISTA aos Deputados Babá. Oliveira Filho. Bispo Wanderval, Silas Câmara, Ricardo Izar e Júlio Semeghini, em
06/06/01

PROJETO DE LEI N° 3.653/00 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "proíbe a instalação de estações radíobase nas
proximidades de escolas e hospitais'.
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER contrária

PROJETO DE LEI N° 4.043-N01 - do Sr. JoséAleksandro - que "modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962,
dispondo sobre a veiculação de programa obrigatório de educação ambiental nas emissoras de televisão".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.681101 - do Sr. Aldo Rebelo - que "dispõe sobre a dublagem de filmes estrangeiros
importàdos para exibição atra ....és de radiodifusão de sons e imagens (televisão) por assinatura e fitas ou discos para
vídeo".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: favorável. com substitutivo.
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. em 21/11/01
VOTO em Separado do Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 28/11/01

PROJETO DE LEI N° 4.B67/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que ·veda às empresas prestadoras de serviços de
telefonia, que têm números de identificação coincidentes com os números de identificação de partidos políticos
registrados no Tribunal Superior Eleitoral. realizar qualquer tipo de publicidade, entre 6 de julho e 30 de novembro
de 2002. em todo o território nacional". (Apenso: PL nO 4.912101)
RELATOR: Deputado DR. HELIO
PARECER contrário a este e favorável ao PL 4.912/01, apensado, com emenda

PROJETO DE LEI N° 4.999/01 - do Sr. José Roberto Batochio - que "dispõe sobre gratuidade na divulgação de
documentos em favor de partidos políticos".
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: favorá....el
VISTA ao Deputado Luiz Moreira, em 28111JD1

PROJETO DE LEI N° 5.013/01 - do Sr. João Caldas - Que "acrescenta o parágrafo único ao artigo 3° da Lei nO
9.472, de 16 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: favorável



645% Quarw-\uira 12 DIÁRIÓ DA CÂMARA DOS DE~PUTADOS Dezembro dl.l 2001

PROJETO DE LEI N° 5.042/01 - do Sr. Magno Malta - que "dispõe sobre a autorilação de operação. em caráter
provisório. nas outorgas de emissoras de radiodifusão".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favonivel com emenda

PROJETO DE LEI N° 5.047/01 - do Sr. João Herrmann Neto - que "modifica a Lei nO 8.078. de 11 de setembro de
1990, Que 'dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências', proibindo a veiculação de propaganda
contendo mensagem subliminar'".
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 5.106/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "ínstitui a franquia postal para as entidades
beneficentes de assistência social".
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO
PARECER: contrário

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 11h

AUDIêNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Debater a questão tarifária nas telecomunicações e sigilo telefônico a fim de contribuir no aprofundamento das
análises dos Projelos de lei que estão tramitando na Comissão, relativos a estes assuntos."

EXPOSITORES:
-Sr. JOSI: FERNANDES PAULETII - Presidente da TELEMAR;
-Sr. JORGE RODRIGUEZ - Presidente da EMBRATEl;
-Sr. RENATO NAVARRO GUERREIRO - Presidente da ANATEL;
-Sr. FERNANDO XAVIER FERREIRA - Presidente da TELEFONICA;
-Sr. HENRIQUE SOUTTON DE SOUSA NEVES - Presidente da BRASILTELECOM;
-Sr. FERNANDO MACHADO TERNI- Diretor-Presidente da INTELlG: e
-Sr. VIDAL SERRANO NUNES JUNIOR - Presidenle do IDEC -Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS, (5 SESSÕES)

Decurso: 38 Sessão
Última Sessão: 14112/01

Projeto de lei (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.952/99 - do Sr. Gilberto Kassab - que "dispõe sobre os incentivos fiscais para investimentos
em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de empresas prestadoras de serviço de telecomunicações
no Brasil".
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO

Decurso: 4" Sessão
Última Sessão: 13112/01

Projetos de lei (art. 119, I e § 1~)

PROJETO DE LEI N° 5.312/01 - do Sr. João Sampaio - que "modifica a Lei nO 9.615. de 24 de março de 1998 que
dispõe sobre as normas gerais sobre desporto, restringindo a publicidade dos jogos de bingo nos meios de
radiodifusão sonora e de sons e imagens e da outras providências".
RELATOR Deputado LUIZ MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.808/01 - do Sr. César Bandeira - que "institui o Fundo de Desenvolvimento Social,
Cientffico e Tecnológico do Estado do Maranhão"
RELATOR: Deputado FRANCISTÓNIO PINTO
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Projeto de Lei (art. 119, I e § 1")

PROJETO DE LEI N° 5.288/01 - do Sr. Pompeo de Mattos - Que "regulamenta anúncios vinculados nos meios de
comunicação sobre a venda de aulomóveis usados'.
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 8. anexo 11
Horário: 9h

PAUTA

A - Requerimentos:

Da Sra. Ana Catarina e outros - que "requer que a Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias
apresente Projeto de Decreto Legislativo sustando o Decrelo nO 3.871. de 18 de julho de 2001. que disciplina a
rotulagem de alimentos embalados que contenham ou sejam produzidos com organismos geneticamente
modificados, e dá outras providências"

Do Sr. Luciano Zica e outros - que "solicita que sejam convidados o Professor doutor Evandro de Brito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. e representantes do Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Melo
Ambiente para, em audiência pública. tecerem seus comentários ao PI 454-A de 1999, e seus apensos. que
estabelece normas para fiscalização de poços artesianos e dá outras previdências."

Do Sr. Inácio Arruda - que "requer a realização de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Minorias sobre o projeto de lei nO 4679/2001 de autoria do deputado Aldo Rebelo que dispõe sobre a
obrigatoriedade de adição de farinha de mandioca refinada. de farinha de raspa de mandioca ou de fécula de
mandioca à farinha de trigo."

Do SI'. Fernando Gabeira • que "requer a constituição de Grupo de Trabalho destinado a acompanhar e fiscalizar os
procedimentos legais previamente exigidos para a construção de usinas hidrelétricas, hidrovias. rodovias e da
Ferrovia Norte-Sul. bem como as ações mitigadoras aos impactos causados às comunidades tradicionais ribeirinhas,
inclusive indigenas."

Do Sr. Fernando Gabeira • que "requer reunião do Grupo de Trabalho das barragens. hidrovias, rodovias e Ferrovia
Norte-Sul, com o Governador de Tocantins e com as entidades envolvidas na temática para debater a construção de
barragens, hidrovlas. rodovias e da Ferrovia Norte-Sul na região e suas conseqüências às populações tradicionais,
inclusive as indígenas"

00 Sr. Luiz Ribeiro - que "requer que o Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica da Comissao de Defesa do
Consumidor. Meio Ambiente e Minorias realize visita de inspeção às instalações do Laboratório Achá, para colher
esclarecímentos sobre questões levantadas durante a audiência pública realizada no dia 22 de novembro"

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita sejam convocados os senhores Luiz Felipe Moreira Lima, Diretor de
Medicamentos da ANVISA e Gonzalo Vecina Neto, Diretor-Presidente da ANVISA. para esclarecerem as denúncias
veiculadas no Jomal "Folha de São Paulo", do dia 27 de novembro de 2001."

Da Sra. Vanessa Grezziotin - que "solicita seja convocado o sanhor Ministro da Saúde, José Serra. para esclarecer
as denúncias veiculadas no Jornal "Folha de São Paulo". do dia 27 de novembro de 2001."

Do Sr. Milton Barbosa· que "solicita seja convidado o Sr. Presidente da Petrobrás. a fim de prestar esclarecimentos
sobre a Polltica de Preços da PETROBRÁS para Combustíveis e Derivados do Petróleo em Geral."

Do Sr. Luiz Biltencourt - que "requer que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
encaminhe oficio à direção do Jornal O Globo. parabenizando-o pela iniciativa pioneira de dedicar uma coluna
exclusiva à defesa do consumidor, conforme publicado na reportagem· 20 Anos de Defesa do Consumidor"

Do Sr. Jaques Wagner e outros· que "solicita seja convocado o Excelentissimo Ministro das Minas e Energia Sr.
José Jorge de Vasconcelos Lima para prestar informações sobre a polítice de preços dos combustíveis."
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Do Sr. Luiz Alberto· que "solicita a realização de Audiência Pública com a participação da Comissão de Seguridade
Social e Família, com os expositores que especifica. para que prestem esclarecimentos sobre a mudança de plano
previdenciário da Petrobrás."

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita sejam convidados os senhores, professor Antônio Carlos Zanini.
Coordenador do Sistema de Informação sobre Medicamentos do Hospital das Clinicas da Universidade de São
Paulo, e Antônio Barbosa. Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, para. em reunião de
audiência pública, prestarem esclarecimentos referentes às várias denúncias veiculadas no Jornal "Folha de São
Paulo" e "O Estado de São Paulo", do dia 01.12.01 sobre o funcionamento da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária-ANVISA"

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita seja convidada a senhora Vera Valente, Gerente Geral de Medicamentos
Genéricos da ANVISA, para, em reunião de audiência pública, prestar esclarecimento. referentes as várias
denúncias veiculadas no Jornal "Folha de São Paulo" e "O Estado de São Paulo", do dia 01.12.01 sobre o
funcionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA."

Do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer que B Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias envie
relatório, em anexo, da reunião de audiência pública realizada no dia 30/10/2001 sobre a Exploração do Gás Natural
de Urucu no Estado do Amazonas aos órgãos e autoridades que especifica."

Do Sr. Euler Morais e Luiz Bittencourt· que "requer a realização de reunião de audiência pública, com a participação
da Comissão de Viação e Transportes, tendo como expositosres representante do Ministério dos Transportes e os
Senhores Marconi Perillo, Governador do Estado de Goias, Rogério Amado Barzellay, Superintendente da
Companhia Docas do Pará /Administração das Hidrovias do Tocantins Araguaia - CDP - AHITAR e outras
autoridades e entidades relacionadas ao assunto. a fim de prestarem esclarecimentos sobre a implantação da
Hidrovia Araguaia - Tocantins."

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 276/99 - da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional - (MSC 230/1999) - que "aprova o texto do Acordo Relativo à Implementação da
Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 10 de dezembro de 1982, concluldo em Nova
York, em 29 de julho de 1994."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.094/01· da Comissão de Relações Exteriores e de Oefesa Nacional
(MSC 1792/2000) - que "aprova o texto da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais (CIPV). aprovado
na 29" Conferência da FAO, em novembro de 1997."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: pela aprovação.

ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 409/00 - do Sr.. Marcos Afonso - que ·susta a aplicação do disposto no
de 1995."

CATARINA
de 20 de dezembro

ANA
1.752,do Decreto nO

Deputada
art. 2°, inciso XIV,
RELATORA:
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.089/01 - da Sra. Iara Bernardi - que "susta a aplicação do Decreto n°
3871, de 18 de julho de 2001 "que disciplina a rotulagem de alimentos embalados que contenham ou sejam
produzidos com organismos geneticamente modificados, e dá outras providências"."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Ribeiro. em 1411112001

C· Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.835/97 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "dispõe sobre o valor total anual das mensalidades
escolares e dá outras providências." (Apensados: PL 556/1999, PL 225911999, PL 247612000 e PL 2626/2000)
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: pela rejeição deste. do PL-55611999, do PL-2259/1999, do PL-247612000, e do PL·2626/2000,
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apensados.
Vista ao Deputado Luiz Ribeiro, em 07111120u,

PROJETO DE LEI NO 232/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre a rotulagem de produtos vendidos como
complementos alimentares e como fonte natural de elementos quimicos."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: pala rejeição.

PROJETO DE LEI N° 454/99 - do Sr. Enio Bacci - que "estabele normas para fiscalização de poços artesianos e dá
outras providências." (Apensados: PL 45911999 e PL 1672/1999)
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: pela rejeição deste, do PL-459/1999, e do Pl-1672J1999, apensados.
Vista ao Deputado João Paulo, em 31/10/2001

PROJETO DE LEI N° 1.642/99 . do Sr. Antonio Kandir • que "dispõe sobre a sujeição dos produtos importados às
noonas de certificação de conformidade da Regulamentação Técnica Federal e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.949/99 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "institui o contrato-padrão para a prestação dos
serviços de telecomunicações, energia elétrica, gás, água e saneamento por empresas públicas ou privadas, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Bittencourt, em 31110/2001

PROJETO DE lEI N° 2.315/00 - do Sr. A1oizio Mercadante - que "torna obrigatória a realização de audiências
públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras de serviços
públicos antes que os mesmos sejam autorizados pelas respectivas agências reguladoras setoriais e dá outras
providências...
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela aprovação. com substitutivo.
Vista ao Deputado João Paulo. em 31/1012001

PROJETO DE LEI N° 3.213/00 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "acrescenta o art. 109-A à Lei nO 9.472, de 16 de julho
de 1997." (Apensados: PL 4003/2001, Pl 4032/2001, Pl 4027/2001, PL 4069/2001, PL 4239/2001, Pl 4272/2001,
PL 4444/2001, PL 4638/2001, Pl 477912001 e Pl 5415/2001)
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do PL-400312001. do PL-4027/2001, do PL-4032J2001, do PL
4069/2001, do PL-4239/2001, do PL·4272J2001, do PL-4444/2001. do PL-4638/2001, do Pl-4779/2001, e do Pl-
541512001, apensados.
Vista ao Deputado Luiz Ribeiro, em 07/1112001
O Deputado Luiz Ribeiro apresentou voto em separado em 21/1112001

PROJETO DE LEI W 3.238/00 - co Sr. Ademir Lucas - que "proíbe a inclusão de mutuário do· sistema financeiro da
habitação. no cadastro de inadimplência e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SAlATlEL CARVALHO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Silas Brasileiro, em 07111/2001

P,ROJETO DE lEI N° 3.690/00 - do Sr. Avenzoar Arruda - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reservatórios ou
cIsternas para acumulação de água das chuvas na região do semi-árido nordestino."
RELATOR: Deputado REGIS CAVALCANTE
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Ribeiro, em 1411112001

PROJETO DE LEI N° 4.052/01 - do Sr. José Cartos Coutinho - que "altera o Decreto-lei, nO 73, de 21 de novembro
de 1966, fixando prazo máximo para pagamento de indenização de sinistros por parte das sociedades seguradoras
e estabelecendo a multa aplicável no caso de seu descumprimento."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Ribeiro. em 03110/2001
O Deputado Luiz Ribeiro apresentou voto em separado em 10/10/2001

PROJETO DE lEI N° 4.442/01 - co Sr. lédio Rosa - Que "acrescenta dispositivo à Lei nO 6.076, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências." (Apensado: PL 493712001)
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do PL-4937!2001, apensado.
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PROJETO DE LEI N° 4.886/01 - do Sr. Neiva Moreira - que "altera o § 4° do art. 43 da Lei nO 8.078, de 11 de
setembro de 1990."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 33100 - do Sr. Gustavo Fruet - que "propõe que a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize a Petrobras, em sua atuação de prevenção e controle de
acidentes."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela implementação.

PROJETO DE LEI N° 3.364/97 - do Sr. Cunha Bueno - que "regula o seguro facultativo de acidentes pessoais
oferecido aos passageiros pelas empresas de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional."
RELATOR: Oeputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 103/99 - da Sra, Maria Elvira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de
dispositivos que impeçam a morte de animais silvestres por atropelamento nas rodovias brasileiras."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: pela aprovação.

PROJE.TO ClE. LE.I N° 2~7199 - do Se Ricardo Benoiní - que "e~\abe\ece sanções adminis\ra\i'l8s às ins\i\\lições
financeiras que pratiquem abusos ou infrações no atendimento ao usuário de serviços bancários," (Apensados: PL
3592/2000 e PL 4558/2001)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER:

PROJETO DE LEI N° 793199 - do Sr. Sérgio Carvalho - que ·obriga o produtor, o fabricante e o importador de
produto alimentício a informarem, no rótulo, sua composição quimica e o numero de calorias." (Apensados: PL
1405/1999, PL 3027/2000, PL 3459/2000 e PL 3909/2000)
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
PARECER: pela rejeição deste, do PL·1405/1999, do PL-3027/2000, do PL-3459/2oo0, e do PL·3909/20oo,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 893/99 . do Sr. Fernando Marroni - que "dispõe sobre a criação do Cadastro Único Nacional
da Telefonia Móvel Celular e dá outras providências." (Apensados: PL 152211999, PL 239212000, PL 5126/2001, PL
3263/2000, PL 3594/2000 e PL 4911/2001)
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO
PARECER: pela aprovação deste, e dos PL's nOs 1522199, 2392/00, 3263/00, 3594/00, e 4911/01, apensados, com
substitutivo, e pela rejeição do 5126/01, apensado.
VISTA ao Deputado Luiz Ribeiro, ern 08/08/2001

PROJETO DE LEI N° 2.020/99 - do Sr. Luiz Billencourt - que "obriga divulgação de mensagens sobre medicamentos
genéricos, nos anúncios de remédios e similares." (Apensados: PL 2548/2000, PL 3028/2000 e PL 3061/2000)
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: pela aprovação deste, do PL-2548/2000, do PL-3028/2000, e do PL-3061/2000, apensados, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.095/99 - do Sr. Bispo Rodrigues - Que "acrescenta parágrafo ao art. 58 da Lei nO 6.360, de
23 de setembro de 1976. a fim de proibir prêmios e vantagens para balconistas promoverem vendas de
medicamentos,"
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.221/99 - do Senado Federal- (PLS 85/1999) - que "allera a redação da Lei n° 6.463, de 9 de
novembro de 1977, que "lama obrigatória a declaração de preço total nas vendas a prestação, e dá outras
providências", e a Lei nO 8.078. de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, para
tornar obrigatória a declaração da composição do praço lotai nas vendas a prestação, e dá outras providências."
RELATOR: Depulado 5ALATIEL CARVALHO
PARECER: pela aprovaç~o.

VISTA ao Deputado Celso Russomanno. em 09/08/2000

PROJETO DE LEI N° 2.724/00 - do Sr. Carlos Mosconi - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios
farmacêuticos colocarem os preços de medicamentos em suas propagandas comerciais." (Apensados: PL
2907/2000 e PL 3062/2000)
RELATOR: Deputado 5ALATlEL CARVALHO
PARECER: pela aprovação deste, do PL-2907/2000, e do PL-306212000, apensados.

PROJETO DE LEI N° 3.269/00· do Sr. Euler Ribeiro· que "dispõe sobre a política nacional para mltigação de gases
do efeito estufa, e dá oulfas providências,"
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VASCONCELLOSRONALDODeputadoRELATOR:
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.388/00 - do Sr. Eurípedes Miranda - que "dispõe sobre as tarifas de serviços bancários,
sobre a cobrança pela renovação do contrato de cheque especial e dá doutras providências."
RELATOR: . Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.477/00 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "especifica que os programas de incentivo ao
turismo financiados, no todo ou em parte, por instituições financeiras oficiais deverão considerar normas e pa~rõe~,
de qualidade e de responsabilidade ambiental comprovados e reconhecidos.
RELATOR: Deputado REGIS CAVALCANTE
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.577/00 - do Sr. Pedro Pedrossian - que "acrescenta inciso 111 ao art. 33 da Lei n° B.977, de 6
de janeiro de 1995."
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.703/00 - do Sr. Bispo Wanderval - que "dispõe sobre procedimento na operação de
arrendamento mercantil de veículo automotivo ("Ieasing"), e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.786/00 - do Sr. Nela Rodolfo - que "veda o fracionamento da unidade monetária em valores
inferiores ao centavo nas operações de venda a varejo." .
RELATOR: Deputado JOS~ BORBA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.589/01 - do Sr. Antônio Carlos Konder Reis - que "dispôe sobre os limites e a demarcação
do Parque Nacional de São Joaquim, no Estado de Santa Catarina. 9 estabelece outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVt:A
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI NO 4.667/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "cria a concessão de incentivos fiscais para a
recomposição de áreas de preservação permanente e da reserva florestal legal."
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.690/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "obriga os fabricantes e os importadores de
aparelhos eletro-eletrônicos a afixar. nos aparelhos por eles fabricados ou importados. selo de advertência sobre o
consumo dos equipamentos em modo de espera."
RELATOR: Deputado SALATlEL CARVALHO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N°S.016f01 - do Sr. João Sampaio - que "estabelece a obrigatoriedade da realização de analise
técnica dos combustiveis (álcool, gasolina automotiva e do óleo diesel) nos postos revendedores e de
abastecimento."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.041/01 - do Sr. Pauto Marinho - que "altera a lei 4591 de 16 de dezembro de 1964, e a Lei
6766. de 19 de dezembro de 1979, prevendo a manutenção de area verde nos condomínios. residenciais e
parcelamentos urbanos."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ
(13/1212001 )

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAO
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PROJETO DE LEI N° 2.723/00 - do Sr. Saraiva Felipe· que "torna suscetíveis de desapropriação para fins de
reforma agrária todas as propriedades rurais em que tenha sido feito uso de fogo nas florestas e demais formas de
vegetação".

RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (05 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPPSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAO

Decurso: 4a Sessão
Última Sessão: 13/1212001

PROJETO DE LEI N° 4.63O-N98 • da Sra. Maria Elvira - que "torna obrigatória a implantação de escadas para
peixes em barragens construídas em cursos d'água de domínio da União". (Apensado: Pl. na 884/99)
RELATOR: Deputado R~GIS CAVALCANTE

PROJETO DE LEI N° 3.259/00 - do Sr. Lincol Porteia - que "determina a obrigatoriedade da existência de banheiros
e bebedouros nas agências bancárias". (Apensado: Pl. na 4.525101)
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 3.432/00 - do Sr. Geraldo Simões - que 'estabelece a obrigatoriedade de aparelhos celulares
conterem dispositivo absorvente de ondas eletromagnéticas". "(Apensado: PL's. nas 3.562100, 3.596/00 e 3.912100)
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário PraF. Roberto Campos, Anexo 11
Horário: 9h

A • Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.179/99 - do Sr. Arnaldo Faria de Sé - que "prevê a elaboração e a aprovação de Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV) como requisitos prévios para a implantação de estabelecimentos comerciais de grande
porte em áreas urbanas."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Márcio Fortes, em 05/12/01

PROJETO DE LEI N° 4.445/01 - do Sr. Rubens Furlan - que "dispõe sobre a proibição da importação. fabricação e
comercialização de produtos. de qualquer natureza. destinados ao público infante>-juvenil, reproduzindo a forma de
cigarro e similares."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Jurandil Juarez. em 05/12101

PROJETO DE LEI N° 5.155/01 - do Sr. Jorge Alberto - que "dispõe sobre a equalização de juros pelo Tesouro
Nacional nos empréstimos feitos a microempresas e empresas de pequeno porte com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador- FAT."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação, com emendas.
Vista ao Deputado Mareio Fortes. em 05/12101

PROJETO DE LEI N° 1.710/99 - do Sr. José Thomaz Nonõ - que "dispõe sobre auditoria contábil nas atividades de
incorporação e construção de imóveis regidas peta Lei nO 4.591, de 16 de dezembro de 1964."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarlll-feira 12 64603

PROJETO DE LEI N° 3.741/00. Executivo Federal - (MSC 1657/2000) - que "altera e revoga Q/sPOS/tlVOS oa Lei no
6.404. de 15 de dezembro de 1976, define e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à
elaboração e publicação de demonstrações contábeis e dispõe sobre os requisitos de qualificação de entidades de
estudo e divulgação de principias, normas e padrões de contabilidade e auditoria como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda de Comissão 1 CEIC. da Emenda ao
Substitutivo 1 CEIC, e da Emenda ao Substitutivo 2 CEIC.
PROJETO DE LEI N° 3.875/00 - do Sr. Edison Andrino - que "dispõe sobre a impressão de letras musicais em
encartes de produtos fonográficos."
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.335/01 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "allera a Lei nO 9.492, de 10 de setembro de 1997.
que "define competência. regulamenta os serviços concernentes ao protesto de titulas e outros documentos de
divida e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado ALOIZIO MERCADANTE
PARECER'. pela aprovação. com emenda
VISTA ao DeputadoAlex Canziani, em 27/06/
O Deputado Alex Canziani apresentou voto em separado em 02/08/01

PROJETO DE LEI N° 4.879/01 • do Sr. João Coser· que "toma obrigatória a proteção contra contaminação das
embalagens de produtos comercializados como prontos para o consumo." (Apensado: PL4.918101)
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO
PARECER: pela rejeição deste. e do PL 4.91 8/01, apensado,

PROJETO DE LEI N° 4.881/01 - do Sr. João Coser· que "institui a obrigatoriedade das empresas construtoras e
incorporadoras oferecerem garantia de lérmino das obras."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NO 4.924/01 - do Sr. Jair Meneguelli - que "veda as dispensas imotivadas de empregados durante
o período de racionamento energético, adota medidas de proteção ao emprego e dâ outras providências."
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela rejeição.

INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA COMISSÃO

Local: Plenário Prol. Roberto Campos (nO 5), Anexo /I
Horário: 11 h

CONVIDADOS:

- RUBEM MEDINA ~ Deputado Federal - PFURJ:
MARCONDES GADELHA - Deputado Federal- PFUP8
- RICARDO FIÚZA - Deputado Federal- PP8/PE;
- MIRO TEIXEIRA- Deputado Federal- PFURJ:
- PAUDERNEY AVELINO - Deputado Federal- PFUAM
• JOSÉ PRIANTE - Deputado Federal- PMD8/PA;
• ROBSON TUMA - Deputado f:ederal- PFUSP;
- ALOIZIO MERCADANTE - Deputado Federal- PT/SP:
- ENIO BACCI - Deputado Federal- PDT/RS;
- JOÃO ARRUDA - Ex-Deputado Federal;
- REINHOLD STEPHANES - ex-Deputado Federal;
- GILSON MACHADO - ex-Deputado Federal; (
• MÁRCIA CIBllIS VIANA -ex-Depulada Federal;
• GENEBALDO CORREIA - ex-Deputado Federal:
- MARCELO RIBEIRO CORDEIRO-ex-Depulado Federal;
- JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA - ex-Deputado Federal;
- AIRTON CORDEIRO - ex-Deputado Federal'
- Ht:L10 DUQUE - ex-Deputado Federal: e •
• RALPH BIASI - ex-Depulado Federal.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIt:NCIA PÚBLICA

Local: Plenário Prof. Roberto Campos (nO 5), Anexo 11
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TEMA:

ESCLARECIMENTOS SOBRE A REUNIÃO MINISTERIAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC

CONVIDADO:

- Embaixador 5t::RmO AMARAL - Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 48 sessão
Última Sessão: 13112/01

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.920/97 - do Sr. Jovair Arantes - que "altera a redação do art. 91 da Lei nO 9.279, de 14 de
maio de 1996."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI N° 4.295/01 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de
preços de produtos e serviços para o Consumidor." (Apensado: PL 439612001)
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 12112/01

PROJETO DE LEI NO 3.724193 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserir mensagem
de alerta sobre riscos à saúde em propaganda e em embalagens de bebidas alcoólicas, tabaco e derivados."
(Apensado: PL 425411993)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL Plenário 10 - Anexo II
HORÁRIO: 09h30min

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 70/01 - da Sra. Miriam Reid - (PL 368812000) - que "requer audiência pública para discutir a
matéria objeto do projeto de Lei nO 3.688/00, que dispõe sobre a introdução de assistente social no quadro de
profissionais de educação em cada escola."

REQUERIMENTO N° 72101 - do Sr. Ivan Valente e outros - (PL 576112001) • que "requer audiência pública para
discutir o Projeto de Lei n° 5.76112001 do Poder Executivo, que trata do desmembramento da UFPB."

REQUERIMENTO N° 74/01 - do Sr. Walfrido Mares Guia - que "requer a inclusão obrigatória do tema 'Avaliação da
Execução do Plano Nacional de Educação' nos debates das Conferências Nacionais de Educação, Cultura e
Desporto, realizadas por este Órgão Técnico."

REQUERIMENTO N° 7312001 - Sr. Nelson Marchezan - que "requer a realização do lI Seminário Nacional de
Avaliação de Programas de Renda Mlnima Vinculada à Educação com ênfase no Programa Nacional Bolsa Escola
do Governo Federal".
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B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA
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PROJETO DE LEI N° 5.307/01 - Executivo Federal· (MSC 961/2001) - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal de Petrolina, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.907/01 - SENADO FEDERAL - que "acrescenta dispositivo ao art. 3° da Lei nO 8.650, de 22
de abril de 1993. que dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador Profissional de Futebol e dá outras
providências, a fim de permitir ao jogador de futebol, o exercicio da profissão nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação.
Vista à Deputada Esther Grossi, em 10/10/2001
O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em separado em 24/10/2001

c - Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.099/01 • do Sr. Salvador Zimbaldi - que "institui a proclamação de São Tomás Moro como
Patrono dos governantes e políticos brasileiros."
RELATOR: Deputado JOS~ UNHARES
PARECER: pela aprovação deste.
Vista à Deputada Marisa Serrano, em 10/10/2001
O Deputado Costa Ferreira apresentou voto em separado em 16/10/2001

PROJETO DE LEI N° 4.694/01 • do Sr. Cunha Bueno· que "proibe a contratação de qualquer ripa de patrocínio para
a Seleção Brasileira de Futebol."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição,

PROJETO DE LEI N° 3.919/00 - do Sr. Nelson PelJegrino - Que "proclama Patrono do pessoal subaltemo da Marinha
do Brasil o Marinheiro João Cândido Felisberto,"
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela rejeição.
VISTA ao Deputado Gilmar Machado, em 31/05/2001

PROJETO DE LEI N° 4.401/01 - Executivo Federal - que "inscreve o nome do Jornalista José Hip61ito da Costa
Furtado de Mendonça no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.457/01 • do Sr. Marcos Afonso - que "institui o Dia Nacional dos Povos da Floresta, e dá
oulras providências,"
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4,466/01 • do Sr. Murilo Domingos· que "institui o Dia Nacional do Rio."
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI N° 4.468/01 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "institui o Dia Nacional da Voz."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJ,ETO DE LEI N° 4.566/01 - do Sr. Jaime Martins· que "institui o O/a Nacional das Associações de Moradores
de Bairros e Conselhos Comunitários Rurais."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição,

PROJETO DE LEI N° 4.823/01 - do Sr. Nelson Marquezelli - Que "institui o Dia doAcupunturista,"
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI N° 4.002/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta novo parágrado ao art. 46 da Lei nO
9.394. de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. introduzindo
critério para criação de cursos e instituiçõs de ensino superior."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.940/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta inciso ao art 473 do Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, que dispõe sobre a C.L.T. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação deste, com emendas.
VISTA ao Deputado Flávio Ams, em 22108/2001
O Deputado Flávio Arns apresentou voto em separado em 30/08/2001

PROJETO DE LEI N° 4.164/01 - do Sr. Roberto Rocha· que "dispõe sobre o ensino de noções de legislação fiscal e
tributária no ensino médio e superior."
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY
PARECER pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.471101 - do Sr. Costa Ferreira - que "institui o Dia Nacional da Fé Cristã."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.271/01· do Sr. Nela Rodolfo - que "institui o Dia Nacional da Cultura e da Paz." (Apensado:
PL 4821/2001)
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do PL-4821/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.824/01 . do Sr. José Janene - que "dispõe sobre o ensino profissionalizante nas escolas
públicas."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.532199 - da Sra. Angela Guadagnin • que "dispõe sobre a elaboração e arquivamento de
documentos em meios eletromagnéticos."
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: pela rejeição.
VISTA ao Deputado Ivan Valente, em 23/05/2001
O Deputado Ivan Valente apresentou voto em separado em 06/06/2001

PROJETO DE LEI N° 4412/01 - do Sr. Cezar Schirmer - que "regulamenta o exercício da profissão de Supervisor
Educacional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.793/01 - do Sr. Wolney Queiroz· que "dispõe sobre critérios para inscrição de personagens
históricos no Livro dos Heróis da Pátria, situado no Panteào da Liberdade e da Democracia, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.379/00 - do Sr. Chico Sardelli - que "acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nO 9.394, de 20
de dezembro de 1996. Que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional"." (Apensados: PL 3857/2000,
PL 4559/2001 e PL 3964/2000)
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: pela rejeição deste. do PL-3857/2000, e do PL-4559/2001. apensados.

PROJETO DE LEI N° 3.695/00 - do Sr. Lincoln Portela - que "institui o funcionamento de todas as escolas públicas
do país. em um dia por mês, que será no Sábado ou Domingo, para os fins que especifica."
RELATOR: Deputado PAULO JOSÉ GOUV~A
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.621/01 - do Sr. Enio Bacci - que "determina a instalação de cursos de informática e de língua
estrangeira. gratuitos, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Ivan Valente, em 31/10/2001

PROJETO DE LEI N° 4.299/01 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "Direitos
do Consumidor" no currfculo escolar, a partir da 6" série."
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RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.314/01 - da Sra. Luci Choinacki - que "cria o Dia da Mulher e dá outras providências."
(Apensado: PL 4841/2001)
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do PL-4841/2001. apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.403/01'- do Sr. Ivan Valente - que "dispõe sobre a autorização e o funcionamento de cursos
superiores de Farmácia e/ou de Farmácia-Bioquímica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.927/01 - do Sr. Ivan Valente - que "dá nova redação ao inciso 11, do art. 70
, da Lei nO 9.394,

de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.429/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a redação da Lei nO 9.610, de 19 de
fevereiro .de 1998. dispondo sobre os eventos públicos gratuitos promovidos pelas prefeituras municipais."
RELATOR: Deputado NEla RODOLFO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.837101 - do Sr. Wilson Santos - que "cria fundo com os recursos com os recursos que
especifica para o financiamento de pesquisa nas Instituições Federais de Ensino Superior."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.899101 - do Sr. Nelson Proença - que "dispõe sobre os limites do uso de açúcar refinado nos
cardá'pios dos programas de alimentação escolar. sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.746/98 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "dispõe sobre o exerclcio da profíssão de
Pedagogo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ATlLA URA
PARECER: pela aprovação. com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.826/00 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "institui a Bolsa-Atleta." (Apensado: PL 4648/2001)
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: pela aprovação deste. com substitutivo, e pela rejeição do PL-464B/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.791/99· do Sr. Eduardo Barbosa - que "institui o Dia Nacional dos Surdos."
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.305/00 - do Sr. Francisco Garcia - que "dispõe sobre exames médicos prévios a aulas de
educação física."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação deste. com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.092101 - do Sr. Professor Luizinho - que "institui o dia 28 de abril como Dia Nacional de Luto
pelas Vítimas dos Acidentes e Doenças do Trabalho."
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.484/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que ·veda o uso de propaganda e publicidade de
livros didáticos de todos os níveís. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELa RODOLFO
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado Ivan Valente, em 19/09/2001

PROJETO DE LEI N° 5.203/01 - do Sr. Lavoisier Maia - Que "institui o programa de avaliação seriada nas instituições
federais de ensino superior."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.923/97 - do Sr. Ivan Valente· que "modifica a Lei nO 9.424. de 24 de dezembro de 1996 que
díspõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisterio."
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(Apensados: PL 1/1999, PL 431/1999. PL 74711999. PL 4222/1998. PL 4244/1998, PL 4280/1998, PL 4676/1998
(Apensado: PL 519512001 l. PL 4758/1998. PL 4763/1998, PL 4880/1998 e PL 4045/2001)
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição deste. do PL-1I1999, do PL-431/1999. do PL-4222/1998, do PL-424411998, do PL
4280/1998, e do PL-4763/1998, apensados. com substitutivo. e pela aprovação do PL-747/1999, do PL-4676/1998,
do PL-475B/1998, do PL-4880/199B, do PL-4045/2001, e do PL-5195!2001, apensados.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Professor Luizinho e Tãnia Soares. em 08/08/2001

PROJETO DE LEI N° 3.847/00 - do Sr. Wilson Santos - que "altera o § 2° do art. 1° da Lei nO 8685. de 20 de julho de
1993."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.336/01 - do Sr. Jorge Pinheiro - que "obriga o estabelecimento a oferecer três datas para o
pagamento das mensalidades escolares em instituições privadas de todos os níveis de ensino."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.749101 - do Sr. João Matos - que "institui o Dia Nacional da Adoção."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.902199 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dá ao Aeroporto Internacional de Val-de-Câes, em
Belém, Estado do Pará. o nome de "Aeroporto Internacional Rômulo Maiorana.""
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.124/01 • do Sr. Roberto Pessoa· que "denomina Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
o Hospital de Messejana, localizado em Fortaleza - CE."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.652/00 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996." (Apensado: PL 3977f2000)
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-397712000. apensado.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 51/01 • do Sr. Ivan Valente· que "propõe que a Comissão de
Educação. Cultura e Desporto fiscalize o processo de autorização e funcionamento dos cursos de ensino superior,
das Faculdades, dos Centros Universitários e das Universidades. oem como o Exame Nacional de Cursos
("Provão"), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizados pelo Conselho Nacional de Educação e pelo
Ministério da Educação."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela não implementação.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 47101 - do Sr. Fioravante - que "propõe que a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto fiscalize o Ministério da Educação e as autarquias ligadas ao Projeto Nacional da
Leitura Didática, quanto à utilização do material didático distribuído pelo Programa Nacional de Leitura Didática para
indução ideológico-partidária em favorecimento do Governo Federal."
RELATORA: Deputada TÂNIA SOARES
PARECER: pela implementação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 38 sessão
Última Sessão: 14/12/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1Q
)

PROJETO DE LEI N° 5.103/01 • da Sra. Nair Xavier Lobo - que "institui o Dia Nacional do Guia de Turismo."
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N° 5.149/01 - do Sr. Paulo Rocha· que "dispõe sobre informações prestadas pelas Instituições de
ensino superior ao candidato, no ato de inscrição do vestibular."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
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PROJETO DE LEI N° 5.182/01 - do Sr. Antonio Cambraia - que "estabelece percentual mlnlmo de vagas
disponibilizadas pelas Instituições de Ensino para a Residência Médica." (Apensado: PL 5192/2001)
RELATORA: Daputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI N° 5.225/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "acrescenta o nome do professor Milton Santos à
atual denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE."
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE

PROJETO DE LEI N° 5.227/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "institui o Dia Nacional do Cozinheiro."
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N° 5.247/01 - do Sr. Divaldo Suruagy· que "destina cinco décimos por cento da receita tributária
da União à revitalização do Rio São Francisco e à interligação de bacias hidrográficas do semi-árido da Região
Nordeste."
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 5.261/01 - da Sra. Almerinda de Carvalho - que "institui o "Dia do Desarmamento Nacional"."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 5.278/01 • do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a concessão de desconto nos
valores dos ingressos em espetáculos culturais e arísticos para idosos e para as pessoas portadoras de deficiência."
(Apensado: PL 5362/2001)
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N° 5.330/01 • da Sra. Nair Xavier Lobo - que "acrescenta dispositivo à Lei 8685, de 20 de julho de
1993, que "Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras providências".
RELATORA Deputada MIRIAM REID

PROJETO DE LEI N° 5.384/01 - do Sr. Aloizio Mercadante • que "dispõe sobre a cobrança de taxas de inscrições e
vestibulares."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI N° 5.455/01· do Sr. Romera Jucá - (PLS 76/2001) - que "denomina "Palácio Ora. Luiza Galindo
Malaquias", o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima."
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Local: Plenário 4. Anexo 11
Horário: 9:30h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URG~NCIA

EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.046-N97 - do Senado Federal - (P!..S nO 216/97) • llt!2

"dIspõe sobre o Titulo de Participação em Receita de Serviço Público Concedido· TPR e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: peia não implicação das emendas de Plenário com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, onão cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
das de n s 2, 4 , 6, 7, 9 e 14 e aprovação das de nOs 1, 3, 5, B, 10, 11, 12 e 13, nos termos de subemenda
substitutiva.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.384/00 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a criação de Varas do
Trabalho nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela ~~equa!â0 fina~ceira e orçamentária do Projeto e das emendas adotadas pela Comissão de
Trabalho. de Admmlstraçao e Serviço Público.
VISTA ao Deputado Max Rosenmann.

PROJETO DE LEI COMPLEM~N.TAR N° 2~5/01 - do Sr. Marcos Cintra· que "altera a Lei Complementar nO 101, de
4 de mala de 2000, para diSCiplinar a realização de despesas com propaganda oficial." (Apensados: PLP's nOs
206/01 e 220/01)
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
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PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa publicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto e
dos PLP's nOs 206/01 e 220/01 , apensados. com Substitutivo.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.417/89 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a concessão de beneficio fiscal às
pessoas jurídicas. nas condições que menc~ona."

RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão
de Trabalho. de Administração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI N° 21-B/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "concede passe livre aos pacientes do SUS maiores de
sessenta e cinco anos com renda inferior a dois salários mínimos no sistema de transporte coletivo aéreo comercial.
para tratamento de saúde." (Apensado: PL 5.388101) .
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo adotado pela Comissão de
Viação e Transportes, e pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL n° 5.388/01, apensado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 126101 - do Sr. Pedro Eugênio e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as denúncias de irregularidades ocorridas nos financiamentos concedidos a colônias
de pescadores pelo Banco do Nordeste."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

c - Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões - Art. 24, li, RICO:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.740-A/00 - do Senado Federal- (PLS 258/99) - que "institui a obrigatoriedade de prestação
de atendimento cirúrgico-plástico a portadores de defeitos físicos causadores de sofrimento moral relevante."
(Apensado: PL nO 612/99)
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e do PL nO 612/99, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.014-A/01 - do Poder Executivo - (MSC nO 28/01) • que "concede pensão especial a Luiz
Felippe Monteiro Dias."
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.
ADIADA A DISCUSSÃO, EM 05112101.

PROJETO DE LEI N° 4.217101 - do Senado Federal (PLS nO 601/99)- que "dispõe sobre gratuidade na inscrição no
Cadastro das Pessoas Físicas." (Apensados: PL's nOs 4.266/01, 4.980/01, 5.098/01 e 4.568101)
RELATOR: Deputado EDINHO BEl
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e dos PL's nOs 4.266/01.
4.980101. 5.098101 e 4.568/01, apensados.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.402196 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "acrescenta parágrafo ao artigo 88 da Lei nO 8,981, de
20 de janeiro de 1995. estabelecendo isenção especifica à microempresa." (Apensados: PL's nOs 2.979/97,
4.627/98. 1.475/99. 1.743/99.2.152199,3.411/00 e 3.646/00)
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito. pela rejeição do Projeto e do PL 4.627/98,
apensado, e pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito. pela aprovação dos PL's nOs 2.979197,
2.152199, 1.475199, 1.743/99, 3.411100 e 3.646/00, apensados, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.203-6197 - do Sr. Nelson Marchezan - que "estabelece Programa de Desenvolvimento da
Região da Fronteira Sul e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo adotado pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e, no mérito. pela aprovação do Projeto nos termos do Substitutivo
da CDUI, com subemendas.
VISTA ao Deputado João Eduardo Dado.

PROJETO DE LEI N° 4.220-A/98 - do Sr. João Fassarella - que "dispõe sobre a reserva, nos empreendimantos
imobiliários, de unidades destinadas a pessoas portadoras de deficiência física."
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
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PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do S~bs~itutivo da Comissão
de Seguridade Social e Familia a, no mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos do SubstitutiVO da CSSF.
VISTA ao Oeputado João Eduardo Dado.

PROJETO DE LEI N° 802-N99 • do Sr. Ricardo Noronha - que "altera a Lei n° 4.726, de 13 de julho de 1965, que
'dispõe sobre os Serviços do Registro do Comércio e Atividades afins, e dá outras providências'."
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO .
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio.
VISTA ao Deputado Jorge Khoury.

PROjETO DE LEI N° 862·N99 - do Sr. Albérico Cordeiro' que "restabelece a cobrança do Adicional de Indenização
do Trabalhador Portuário Avulso - AITP e o suprimento do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso 
FITP, aos quais se referem os arts. 61 a 67. da Lei nO 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que "dispõe sobre o regime
jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências"." (Apensado:
PLn° 1.152/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS FONSECA JR.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do PL nO 1.152/99, apensado,
e, no mérito, pela rejeição de ambos.

PROJETO DE LEI N° 1.660-N99 • do Sr. Alberto Mourão· que "exclui dos efeitos da intervenção ou liquidação
extrajudicial de instituição financeira os depósitos e aplicações de entidades filantrópicas e assitenciais."
RELATOR Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,' com a
emenda adotada pela Comissão de Seguridade Social e Famllia.

PROJETO DE LEI N° 2. 183-A/99 - do Sr. Marcos Cintra • que "dispõe sobre o direito de os mutuários de crédito rural
recorrerem a instituições arbitrais para o cálculo de seus saldos devedores."
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2565-A/00· do Sr. João Caldas - que "altera as Leis nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, e
nO 9.602, de 21 de janeiro de 1998"
RELATOR: Deputado JOÃO COSER
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária. com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.822tOO - do Sr. Nela Rodolfo - que "concede remissão da taxa de fiscalização do mercado de
valores mObiliários nos casos que especifica."
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela compatibilidade e adequaçào financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.827-BtOO - do Sr. Pedro Chaves - que "dispõe sobre a inclusão dos municípios do nordeste
do Estado de Goiás na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste· SUDENE."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda adotada pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior.
VISTA ao Deputado José Pi menteI

PROJETO DE LEI N° 3.113~NOO - da Sra. Nice Lobão· que "institui o Programa de Bolsas de Manutenção para
Atletas."
RELATOR Deputado JOÃO COSER
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas adotadas pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

PRO~ETO DE LEI N° 3.261-NOO - do Sr. Bispo Wanderval - que "dispõe sobre a exigência para a concessão de
emprestlmos por bancos oficiais, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARlITO MERSS
PARECER: pela ~ão implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado José Pimente

PR~JET~ DE LEI N° 3.604-NOO - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "institui o Programa Nacional de Apoio ao
MeIO AmbIente· PRONAMA· e dá outras providências." (Apensados: PL nOs 3.747/00 e 4.063/01)
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pala inadequação financeira e orçamentária do Projeto, da emenda adotada pela Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e dos PL's nOs 3.747/00 e 4.063/01, apensados.
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PROJETO DE LEI N° 4034/01 . do Sr. Dja/ma Paes - que "estabelece o direito ao mutuário da Caixa Econômica
Federal de ter abatido de suas prestações da casa própria o valor correspondente ao reajuste do Fundo de Garantia
por Tempo de Sefl/iço relativo aos planos "Collor I" e ·Bresser.....
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo.
VISTA ao Deputado José Militão

PROJETO DE LEI N° 4.23-3/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "reabre o prazo de opção ao REFIS." (Apensados:
PL's 4.603/01 e 4.714/01)
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e. no mérito, pela aprovaçilo do Projeto, da
emenda apresentada na Comissilo e dos PL's nOs 4.603/01 e 4.714/01, apensados, com Substitutivo.
VISTA ao Deputado Fetter Júnior.

PROJETO DE LEI N° 4.453/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica a Lei n° 8.692, de 28 de julho de 1993,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PEDRO EUGI:NIO
PARECER: peta incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 4.514·N01 - do Sr. Chico da Princesa - que "altera o artigo 1° da Lei nO 8.001, de 13 de março
de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal nO 001, de 11 de janeiro de 1991, que trata da parcela pertencente
aos Estados e Municípios, do produto da "Compensação Financeira dos Recursos Hldricos", (CFRH), bem como o
artigo 29 da Lei nO 9.984, de 17 d~ julho de 2000.·
RELATOR: Deputado FETTER JUNIOR
PARECER: pela compatibilidade e adequaçilo financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.519/01 - do Sr. Francisco Garcia - que "dispõe sobre a aplicação de recursos dos Fundos
Conslitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste."
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR
PARECER: pala não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e. no mérito, pela rejeição.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 38 Sessão
Última Sessão: 14/12/01

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

A· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N° 4.017-A/01 - do Poder Executivo (MSC nO 31/01) - que "concede pensão especial a Ortando
Lovecchio Filho".
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR

B· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.738-NOO - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "especifica condições a serem observadas para a
implementação de programas de incentivo ao turismo financiados. no todo ou am parte. por recursos públicos
federais ".
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR

PROJETO DE LEI N° 4.305-A/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a assislência integral à mulher
grávida vitima de estupro ".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVElINO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES))

Decurso: 4 8 Sessão
Última Sessão: 13/12/01

Projeto de Lei (art. 119. I e § 1°)

Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 525.N99 - do Sr. Leo Alcântara - que "autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Apoio à
Microempresa. a ser administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 8NDES.
alterando a Lei nO 9.491, de 9 de setembro de 1997". Apensados: PL's nOs 547/99, 614/99,.1.157/99,1.666/99 e
4.875/01)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
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PROJETO DE LEI N° 2.263-6/99 - do Sr. Clementino Coelho e outros - que "inslilui o Plano Nacional de Hidrovias
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 3.598-AlOO - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "dispõe sobre distribuiçao preferencial aos
Municípios de parcela dos recursos provenientes de multas e autuações de natureza ambiental".
RELATOR: Deputado PEDRO EUG~NIO

Decurso: 59 Sessão
Última Sessão: 12/12/01

Projeto de Lei (art. 119, 18 § 1°)

A " Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEt N° 1.300-Al99 - da Sra. Angela Guadagnin - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da Lei nO
8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990". Apensados: PL's nOs 4.141/01 e 4.888/01)
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 3.615-AlOO - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre o fomento mercantil especial de
exportações ou "factoring" de exportação e dá outras providências". (Apensado: PL nO 3.896/00)
RELATOR: Deputada BENITO GAMA

PROJETO DE LEI N° 3.742-A/OO - do Sr. Professor Luízinho • que "dá nova redação ao art. 320 da lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o novo Código Brasileiro de Trânsito". (Apensados: PL's nOs 4.481/01 e
4.629/01)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 5.276/01 - do Sr. Reinaldo Gripp - que "acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei nO 8.212, de
24 de julho de 1991, para permitir deduções da base de cálculo da retenção pela contratante de serviços executados
mediante a cessão de mão-de-obra ".
RELATOR: Deputado CARlITO MERSS

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário lO, Anexo 11
Horário: 14h

A • Sugestões:

SUGESTÃO N° 4/01 - do Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e
Entorno - que "altera a Lei Complementar n° 94. de 19 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno
- RIDE e sobre o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito
Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela aprovação.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9, Anexo II
Horário: 9h30min

PAUTA

Requerimentos:

Do Sr. Expedito Júnior, que solicita seja convocado o Sr. Ministro da Agricultura a fim de prestar esclarecimentos
sobre restos a pagar referente ao exercicio financeiro de 1999 e 2000,

Dos Srs. Milton Temer e Henrique Fontana. que solicitam auditoria do Tribunal de Contas da União no Ministério da
Agricultura e Abastecimento.
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Do Sr. Walter Pinheiro, que solicita sejam convidados o Sr. Superintendente da Polícia Federal e o Sr. Presidente do
Banco Central ou seu Diretor de fiscalização, a comparecerem a esta Comissão para prestarem esclarecimentos
sobre o processo de autorização, funcionamento, fiscalização e controle das agências de viagens notadamente com
relação às operações de câmbio e evasões de divisas.

Dos Srs. Vanessa Grazziotin e Wellington Dias, que solicitam sejam convidados os senhores Luiz Felipe Moreira
Lima, Diretor de Medicamentos da ANVISA e Gonzalo Vecina Neto, Diretor-Presidente da ANVISA, para
esclarecerem as denúncias veiculadas no Jornal "Folha de São Paulo", do dia 27 de novembro de 2001.

Dos Srs. Vanessa Grazziotin e Wellington Dias, que solicitam seja convocado o senhor Ministro da Saúde, José
Serra, para esclarecer as denúncias veiculadas no Jornal "Folha de São Paulo", do dia 27 de novembro de 2001.

Do Sr. João Almeida, que solicita seja convidado o Sr. Presidente da Petrobrás, a fim de prestar esclarecimentos
sobre a Política de Preços da PETROBRÁS para Combusllveis e Derivados do Petróleo em Geral.

Do Sr. Wellington Dias, que solicita a realização de audiência pública para tratar sobre Sociedade em Conta de
Participação como alternativa de investimentos na área de imóveis e móveis, contando com a participação de
entidades, técnicos e empresas que atuam na área.

Da Sra, Vanessa Grazziotin , que solicita ao Tribunal de Contas da União a realização de uma Auditoria Especial na
Agência Nacional de Vigilância Sanilária - ANVISA, para apurar possíveis irregularidades, no funcionamento da
Agência.
Dos Srs. Vanessa Grazziotin e Wellington Dias, que solicitam sejam convidados os senhores, professor Antônio
Carlos Zanini, Coordenador do Sistema de Informação sobre Medicamentos do Hospital das Clinicas da
Universidade de São Paulo e Antônio Barbosa, Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal,
para prestarem esclarecimentos, referente as várias denúncias veiculadas no Jornal "Folha de São Paulo" e"O
Estado de São Paulo", do dia 01.12.01 sobre o funcionamento da Agência,

Dos Srs, Vanessa Grazziotin e Wellington Dias, que solicitam seja convidada a senhora. Vera Valente. Gerente
Geral de Medicamentos Genéricos da ANVISA, para prestar esclarecimento, referente as várias denúncias
veiculadas no Joma' "Folha de São Paulo" e"O Estado de São Paulo", do dia 01.12,01 sobre o funcionamento da
Agência,

Do Sr. Fioravante, que solicita informações ao Ministro das Comunicações João Pimenta da Veiga Filho com relação
ao lacre em Rádio Comunitária em Açailândia - MA - constante no processo 53680000056498, neste Ministério,

Do Sr. Fioravante, que solicita informações ao Ministro das Comunicações João Pimenta da Veiga Filho com relação
a tramitação das propostas para concessão de canais de radiodifusão.

Do Sr. Mauro Benevides, que solicita informação ao Presidente do Banco do Brasil SIA, Banco do Nordeste SIA, e
Banco da Amazônia SIA, respectivamente sobre aplicações de recursos dos Fundos Constitucionais.

Do Sr. Fioravante, que solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão
sobre o andamento do Processo n,o 03000,00314012000, que trata da revisão da indenização de campo devida aos
Agentes de Saúde Pública.

Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCALlZAÇAo E CONTROLE N,· 07199 - do Sr. Geraldo Magela e outros, que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize as operações de empréstimo do Banco do Brasil para a
Construtora Encol".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER.
RELATORIO PRÉVIO: favorável à implementação,

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 4812001 - do Sr, Manoel Vifório, que "propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize a execução do Programa Pantanal, sob a responsabilidade do
Ministério do Meio Ambiente".
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO,
RELATORIO PRÉVIO: favorável à implementação.
VISTA ao Deputado Expedito Júnior, em 07.11.01
O Deputado Expedito Júnior apresentou voto em separado.

PROPOSTA DE FISCALiZAÇAo E CONTROLE N,o 5212001· dos Srs. João Magno e Ricardo Berzoini, que "propõe
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, fiscalize o Banco Central do Brasil, em sua ação no que
concerne à atuação daquele órgão no controle das abusivas tarifas e juros extorsivos que os bancos brasileiros
estão cobrando, proporcionando fabulosos lucros, especialmente nos bancos privados".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS.
RELATÓRIO PRÉVIO: favorável à implementação.
VISTA ao Deputado Iberê Ferreira, em 21,11.01
O Deputada Iberê Ferreira apresentou voto em separado.
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Dos Srs. Luciano lica e Fernando Ferro - que "solicita seja convocado o Senhor José Jorge Vasconcelos Lima,
Ministro de Minas e Energia. para prestar esclarecimentos a respeito da posslvel privatização da REFAP - Refinaria
Alberto Pasqualini."

Do Sr. José Carlos Aleluia - que "solicita realização de Audiência Pública, com a presença do Senhor Henri Philippe
Reichstul, Presidente da Petrobrás, para prestar esclarecimentos sobre a Politica de Preços da PETROBRÁS para
Combustlveis e Derivados do Petróleo em Geral".

Dos Srs. Airton Dipp e Vivaldo Barbosa - Que "solicita seja convidado o Sr. Heml Phlllppe Reichstul, Presidente de
PETROBRAS, a comparecer a esta Comissão. para prestar esclarecimentos sobre os acordos em estudo e os já
celebrados entre essa empresa e a REPSOL YPF".

Do Sr. Clementino Coelho - que "solicita sejam convidados os Senhores Pedro Parente. Presidenle da Câmara de
Gestao da Crise de Energia; Francisco Gros. Presidente do BNDES: Gilmar Mendes. Advogado-Geral da União. a
comparecer a esta Comissão para prestarem esclarecimentos sobre o acordo firmado entre o Governo Federal e as
distribuidoras de energia. que prevê aumento de tarifas e concessões de empréstimos pelo BNDES para as
distribuidoras."

Do Sr. Moreira Ferreira - que "requer a realizaçào de reunião da Audiência Pública, da qual participem os Senhores
José Jorge de Vasconcelos Lima, Ministro de Minas e Energia; Pedro Parente. Presidente da Câmara de Gestão da
Crise de Energia; José Mário Miranda Abdo, Presidente da ANEEL; Jerson Kelman, Diretor Presidente da ANA,
Agência Nacional de Aguas; Claúdio Ávila da Silva, Presidente da ELETROBRAs: Mário Fernando de Melo Santos.
Diretor Presidente do ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico; Fernando Bezerra, Presidente da CNI '
Confederação Nacional da Indústria; José Geraldo dos Santos, Presidente da ABCE - Associação Brasileira das
Concessionárias de Energia Elétrica; e Orlando Gonzalez, Presidante da ABRADEE - Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica, para debaterem sobre aspectos relacionados à política de privalização do setor
elétrico, monmente tendo em vista o Projeto de Lei nO 1.534, de 1999, sob exame desta Comissão."

Do Sr. Feu Rosa .. que "requer que a Comissão de Minas e Energia determine a realização de auditoria pelo Tribunal
de Contas da União, com vistas a apurar a real localização do campo petrolífero da Roncador e Frade."

Do SI. Antônio Feijão - que "solicita a criação de Subcomissão para acompanhar no Estado do Amapá o
encerramento das atividadas de Mineração da ICOMI - Indústria e Comércio de Minérios S.A., a deposição dos
rejeitas ae manganês que estào acumulados na área industrial da ICOMI, no Porto da Santana, e analisar todos os
procedimentos nos processos de exaustão desta jazida junto ao DNPM, assim como. acompanhamento da gestão
do passivo social e ambiental desta mineradora junto aos municfpios envolvidos nesta questão, no Estado do
Amapá."

Do Sr. José Janene - que "requer seja convocado o SI. Pedro Pulen Parente, Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, para prestar esclarecimentos sobre o estudo em andamento, pela Câmara de Gestâo da
Crise de Energia - GCE. para retirada da ELETROBRÁS do mercado atacadista."

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões:

Tramitação Ordinária

1 - PROJETO DE LEI N' 4.138/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - qua 'cria o Programa Nacional de Instalação de
Coletores Solares - PROSOL."
RELATOR: Deputado JOSÉ ALEKSANDRO.
PARECER; favorável, com substitutivo.
VISTA aos Deputados CLEMENTINO COELHO E CARLOS ALBERTO ROSADO, em 16/05101.

2 - PROJETO DE LEI N' 4.753/01 - do Sr. Miro Teixeira - que "veda a participação de empresas concessionárias de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica nas contratações que menciona."
RELATOR: Deputado JUQUINHA
PARECER: contrario

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h
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1- REQUERIMENTO N° 90/01 - do Sr. Fernando Gabeira - que "requer a convocação do Senhor Ministro da Justiça
Aloysio Nunes Ferreira e do Diretor-Geral da Policia Federal, Senhor Agfllo Monteiro Filho, a fim de prestarem
informações sobre a situação da cantora mexicana Gloria Trevi"

11 - REQUERIMENTO N° 91/01 - do Sr. Waldir Pires - que "requer manifestação de voto de regozijo e louvor à
Resolução aprovada em assembléia da ONU sobre o fim do embargo contra Cuba"

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Câmara:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM N° 341/01 - Poder Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para a Construção
de urna Segunda Ponte sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades das Cidades de Jaguarão e Rio Branco, e
Recuperação da Atual Ponte Barão de Mauá. celebrado em 21 de novembro de 2000."
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável

C - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.501/92 - Poder Executivo - que "dispõe sobre a Política Nacional de Energia Nuclear."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: favorável, com emendas, ao substitutivo aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática
Vista conjunta aos Deputados Alberto Fraga, Fernando Gabeira e Feu Rosa, em 21/11/2001
O Deputado FERNANDO GABEIRA apresentou voto em separado, em 28111/2001

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 7DS-N99 - do Sr. Enio Bacci - que "prolbe a inserção de propaganda de armas de fogo na
mídia escrita e televisiva e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado RENILDO LEAL, em 08/12/1999

PROJETO DE LEI Na 1252199 - do Sr. Nilmário Miranda - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de argüição pública
para o cargo de Diretor Geral da Policia Federal."
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES
PARECER: favoravel

, PROJETO DE LEI N° 3.732100 • do Sr. José Carlos Coutinho - que "institui o sistema de bolsa de estudo para
integrantes das carreiras policiais federais, policiais civis, policiais militares. dos corpos de bombeiros, militares e das
Forças Armadas."
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 3.791/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade de atendimento
médico ao policial e bombeiro vitimado em acidente decorrente de exercicio da função pública e dá outras
providências· .
RELATOR: Deputado CUNHA BUENO
PARECER: favorável. com substitutivo 8 emenda, ao PL nO 3.791/00, e contrário ao PL nO 3.914/00. apensado

PROJETO DE LEI N° 3.906/00· do Sr. Bonifácio de Andrada • que "disciplina cursos de Universidades Estrangeiras
no Brasil."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Na 4.004/01 - do Sr. Lincoln Portela - que "proibe a divulgação prévia oe informações referente& a
operações policiais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA: Deputado PAULO DELGADO, em 22/08/2001
O Deputado PAULO DELGADO apresentou voto em separado, contrário, em 05/1212001
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PROJETO DE LEI N° 4.197/01 - do Sr. Alberto Frag'a • que "institui o Sistema Nacional de Informações sobre
Pessoas Desaparecidas, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WAGNER SALUSTlANO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.614-N01 . do Sr. Wanderley Martins· que "acrescenta dispositivos à Lei nO 7.102, de 20 de
junho ~e 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição
e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transportes de valores, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado WAGNER SALUSTlANO
PARECER: favorável. nos termos do Substitutivo aprovado na Comissão de Viação e Transportes

AVISOS

PROPOSIÇÓES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 38 Sessão
Última sessão: 14/12/01

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°, RI)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.820/99 - do Sr. Alberto Fraga - que "dispõe sobre promoções de praças, por tempo de
serviço, na Polícia Militar do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado JOSt THOMAz NONÓ

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7 - Anexo \I
Horário: 14:30 h

A· Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 92/01 - do Sr. Ezidio Pinheiro - que "Requer, com base no artigo 255 do Regimento Interno, a
adoção de providências necessárias ao comparecimento nesta Comissão, do Senador Waldeck Ornelas e do
Presidente da Dataprev. Ramon Barros Barreto, a fim de prestarem esclarecimentos sobre Denúncias de
Irregularidades ocorridas na Estatal da Previdência· DATAPREV".

REQUERIMENTO N° 111/01 • da Sra. Vanessa Grazziotin 8 outros· que "solicita sejam convocados os senhores
Luiz Felipe Moreira Lima. Diretor de Medicamentos da ANVISA e Gonzalo Vecina Neto, Direlor-Presidente da
ANVISA, para esclarecerem as denúncias veiculadas no Jornal "Folha de São Paulo", no dia 27 de novembro de
2001".

REQUERIMENTO N° 112/01 - da Sra. Jandira Feghali e outros - que "solicitam seja convocado o senhor Ministro da
Saúde, José Serra, para esclarecer as denúncias veiculadas no Jornal "Folha de São Paulo", do dia 27 de novembro
de 2001".

REQUERIMENTO N° 113/01 - do Sr. Ivan Pai1ão - que "requer a realização de Audiência Pública da Comissão de
Seguridade Social e Família para ouvir as e:.plicações do Ministro da Saúde, Senhor José Serra, a respeito de
Auxilio Medicamentos".

REQUERIMENTO N° 114/01 - do Sr. Luiz .Alberto e out~0S • que "Solicita a realização de Audiência Pública a ser
organizada por esta Comissão com a r-articipação da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias para que sejam prestados escl..rccimentos sobra;3 mudança de plano previdenciário da Petrobrás".

REQUERIMENTO N° 115/01 - da Sra Jandira Feghali - ~'.Ie "solicita sejam convidados os senhores. professor
Antônio Carlos Zanini. Coordenador do Sistema de Informaç~o sobre Medicamentos do Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo e Antenio Barbosa, Presidente l1e Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal,
para prestarem esclarecimentos, referente as vàrias denúnciã<; veiculadas no Jornal "Folha de São Paulo" e "O
Estado de São Paulo", do dia 01.12.01 sobre o funcionamento'da Agência".



64618 Quarta-Icira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 20!) 1

REQUERIMENTO N° 116/0; - da Sra. Jandira Feghali - que "sc:icíta seja convidada a Senhora, Vera Valentei,
Gerente Geral de Medicame·rlos Genéricos da ANVISA, para pr~~t<r esclarecimento. referente as várias denúncias
veiculadas no Jornal "Folh:3 je São Paulo" e "O Estado de São PaL'o", do dia 01.12.01 sobre o funcionamento da
Agência".

B - Proposições Su1eitas à Apreciação pelo Plenário da l~asa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LE! N° 3.322/00- CPI- MEDiCAMENTOS - que "altera a Lei !,' 9.787, de 10 de fevereiro de 1999".
RELATORA: De;.,utada JANDIRA FEGHALI .
PARECER: Parecer da Relatora, Dep. Jandira Feghali, p~la aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.323/00 - CPI - MEDICAMENTOS 'Que "dispõe sobre ~ ii 'sistência farmacêutica no ílmbito
do SUS". "
RELATOR Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: pela aprovação. .

PROJETO DE LEI N° 3.326-8/00 ~ CPI - MEDICAMENTeS ~. que "altera dispo:i:i\':::'~ da Lei nO 6.360, de 23 de
setembro de 1976".' .
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

ORDINÁRIA:

EMENDAS DO SENADO r:EDERAL AO PROJETO DE LEI NU 1\ 19-;;, DE 1991. que "('ria o Programa Nacional
para Atividades da Extens]o Universitária em Saúde, na Amazônia •.~f ai.".
RELATOR: DeputadC' EU~ER RIBEIRO

PARECER: favorável as Emendas de nOs 1 a 4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.038/01- do Se Paulo Paim· que "susta o Decreto n° 3.826, de 31 de
maio de 2001, que dispôe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social a partir de 1° de junho
de 2001".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 572·AJ99· do Se Cunha Bueno - que "estabelece a aplicação de sanção penal ao empregado
ou proprietário de empresa de transporte coletivo urbano que negar a pessoa com mais de sessenta e cinco anos
acesso gratuito a veiculo utilizado para realizar transporta coletivo urbano, bem como aos que, incluídos naquelas
categorias, praticarem ato da gestão com essa finalidade, e dá outras wov\dências".
RELATOR: Deputado ARNALpO FARIA DE SÁ
PARECER: pela aprovaç~o, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.035/00 • do Sr. Alexandre Santos· que "dispõe sobre atividades hemoterapicas e define a
responsabilidade dos órgãos e agentas que as executam, e interesse da segurança nacional".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela rejeição.

c- Proposições Sujeitas à Apreciação conclusiva das Comissões:

URGêNCIA

PROJETO DE LEI N° 4.493/01 - da Sra. Socorro Gomes - que "estabelece a Notificação Compulsória da Violência
Contra a Mulher atendida em Serviços de Urgência e Emergência e a criação da Comissão de Monitoramento da
Violência Conlra a Mulher no Ministério da Saúde e nas Secretarias Esladuais de Saúde".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 863/99 - do Sr. Cunha Bueno - que "regulamenta o art. 245 da Constituição
Federal".(Apensado: PL 2704/2000)
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PARECER: Parecer da Relatora, Oep. Lúcia Vânia, pala rejeição deste. e do PL·2704/2000, apensado.

PROJETO DE lEI N° 2.279/99 - do SENADO FEDERAL - (PLS 102/1999) - que "autoriza o Poder Executivo a
disponibilizar, em nível nacional, número telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a
mulher".(Apensado: PL 2901/2000)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-2901/2000, apensado, e da emenda apresentada na
comissão.
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PROJETO DE LEI N° 2.877/00 - do SENADO FEDERAL - (PLS 32711999) - que "dispõe sobre a gratuidade da
realização de exames de Código Genético (DNA) para instruir processos de reconhecimento de
paternidade".(Apensados: PL 1713/1999, PL 2849/2000, PL 405312001 e PL 5157/2001)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela rejeição deste, do PL-1713/1999 e suas emendas, do PL·2849/2000, do PL-4053/2001, e do PL
5157/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 3.673/00 -do SENADO FEDERAL - (PLS 5411999) - que "dispõe sobre 8 concessão do
seguro-desemprego aos trabalhadores da pesca, durante o período de defeso, e dá outras
providências".(Apensados: PL 4987/2001 e PL 4458/2001)
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL-4458/2001, e do PL-4987/2001,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 3.991/00 - do SENADO FEDERAL - (PLS 530/1999) - que "dispõe sobre a assistência pré
natal às gestantes e a realização obrigatória de exames complementares, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.015101 - PODER EXECUTIVO FEDERAL - (MSC 29/2001) - que "concede pensão especial
aos herdeiros de Frei Tito de Alencar Uma".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.016101 • PODER EXECUTIVO FEDERAL - (MSC 30/2001) • que "concede pensão especial
a Mário Kozel e Terezinha Kozel".
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI
PARECER: pela aprovação

ORDINÁRIA

PROJETO OE LEI N.· 2.852/00 do Sr. PROFESSOR LUIZINHO e da 5r' IARA BERNARDI - que "dispõe sobre a
concessão de licença especial para gestante em situação de risco e da outras providências".
RELArOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: favorável com emenda e solicita que o projeto seja, também. distribuído á CTASP.
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso. em 18/04/2001, que apresentou Voto em Separado em 09/05/2001
Encerrada a Discussão

PROJETO DE LEI N° 427195- UBALDINO JUNIOR - que "destina as receitas financeiras dos prêmios prescritos ou
acumulados da Loteria Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e Sena Especial) ao
Programa Comunidade Solidária".(Apensados: PL 1822/1996. PL 264511996, PL 3835/1997 e PL 4213/1998)
RELATOR. Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: pela rejeição do PL-42711995 e pela rejeição do PL-1822/1996, do PL·2645/1996, do PL-3635/1997, e
do PL-4213/1998. apensados.

PROJETO DE LEI N° 502/95 - do Sr. Franco Montoro - que "assegura aos trabalhadores e empregadores
participação na direção da Previdência Social e promove sua descentralização administrativa".(Apensado: PL
541/1995)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-541/1995, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.316-Al96 - do Senhor ELIAS MURAD - que "dispõe sobre os limites máximos dos teores
de nicotina, alcatrão e monóxido de carbono dos derivados do tabaco comercializados no País e dá outras
providências" .(Apensados: PL 2506/1995. PL 3155/1997 e PL 3267/1997)
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI
PARECER: pela aprovação deste, do PL-2506/1996, do PL-3155/1997, e do PL-326711997, apensados, nos termos
do Substitutivo adotado pela CEie, com subemenda

PROJETO DE LEI N° 2.407196 - do Sr. Eduardo Jorge - que "veda a dedução de despesas médicas de qualquer
espécie na apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI
PARECER. pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.446196 - do Sr. Celso Russomanno • que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os
estabelecimentos de saúde manterem amostras do sangue das mães e das crianças, para fins de identificação".
RELATOR: Deputado DARCISIO PERONDI
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado Celso Gi91io, em 28106/2000

PROJETO DE LEI N°2.539/96 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "dispõe sobre o incice a ser aplicado nos reajustes
dos benefícios da Previdência Social e dá outras providências".(Apensados: PL 2810/1997, PL 469911998 e PL
3146/2000 (Apensado: PL 4816/2001))
RELATOR: Depulado JORGE ALBERTO
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PARECER: pela rejeição deste e do PL-2810/1997, do PL-3146/2000, do PL-4699/1998, e do PL-481612001,
apensados.
VISTA ao Deputado DR. R051NHA . em 06/1212000

PROJETO DE LEI N° 2.604/96 - do Sr. JOVAIR ARANTES - Que "institui incentivos fiscais para a aquisição de
equipamentos médico-hospitalares, inclusive ambulâncias, e de materiais de construção destinados a instituições
públicas ou entidades privadas de assistência à saúde. sem fins lucrativos". (Apensados: PL 125511999. PL
184611999. PL 1939/1999, PL 3045/2000. PL 3399/2000. PL 3915/1997. PL 399211997 e PL 4165/t 998)
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: favorável a este com emenda. e contrário ao PL-1255/1999, ao PL·1846/1999, ao PL-1939/1999, ao PL
304512000, ao PL-339912000, ao PL-3915/1997, ao PL-399211997, e ao PL-4165/1996, apensados
VISTA CONJUNTA aos Deputados Dr. Rosinha. em 24/05/00. que apresentou Voto em Separado. em 07/06/00; e
Jandira Feghali, que também apresentou Voto em Separado em 31/05/00.

PROJETO DE LEI N° 3.018-Al97· do Sr. SILAS BRASILEIRO· que "proíbe a venda de bebida alcoólica num raio
de até 200 (duzentos) metros de estabelecimentos escolares".
RELATORA: Deputada TETÊ BEZERRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.608/97 - do Sr. AUGUSTO NARDES • que "allera o artigo 18 da Lei nO 9.311, de 24 de
outubro de 1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores de Créditos

e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras providências". (Apensados: PL 2148/1999, PL :lt:il)W'~lH."'L

3724/1997, PL 4353/1998 e PL 4460/1998)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário a este, ao PL-2146/1999, ao PL-3669/1997, ao PL-3724/1997, ao PL-4353/1998. e ao PL-
4460/1996iapensados

PROJETO DE LEI N° 3.842197 - do Sr. Inácio Arruda - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame
Emissões Evocadas Otoacüsticas e dá outras providências".(Apensados: PL 2361/2000 e PL 4673/2001)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela aprovação deste e dos apensados, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.894197 - ELIAS MURAD - que "dispõe sobre a venda e locação de fitas de vídeo com cenas
de sexo explícito" .(Apensados: PL 2870/2000, PL 4663/1999 (Apensado: PL 223/1999) e PL 4188/2001)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: Parecer da Relatora, Dap. Laura Carneiro, pela aprovação deste, do PL·22311999. do PL-2870/2000, do
PL-4883/1999, e do PL-4188/2001, apensados. com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.D32/97 - do Sr. Paulo Paim· que "altera o art. 102 da Lei 8.213, de 24 da julho de
1991".(Apensado: PL 264812000)
RELATOR: Deputada ARMANDO ABiLlO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-2848/2000, apensado.
VISTA ao Deputado Darcísio Perondi, em 25/04/2001

PROJETO DE LEI N° 4.085-Al98 - do Sr. ENIO BACCI - Que "obriga todas as emissoras de rádio e televisão do
pais, a veicularem propaganda aliciai do governo, gratuitamente, nos casos de calamidade e campanhas de saúde
pública".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: la\lorável. com substitutivo
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 12108/01

PROJETO DE LEI N." 14199 - do Sr. PAULO ROCHA - Qua "altera o artigo 224 do Decreto-Lei 5452. de primeiro de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 138/99 - do Sr. Edinho Araújo - que "altera dispositivos da Lei nO 6.435. de 15 de julho de
1977, e da outras providências".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 253/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre ouvidorias do Sistema Único de Saúde·
SUS, e dá outras providências".(Apensado: PL 2631/2000)
RELATOR: Deputado OSMÁNIO PEREIRA
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL 2631/2000, apensado

PROJETO DE LEI N° 275199 - do Sr. Enio Bacel - que "institui o exama 'theck-up" anual gratuito, custeado pelo
SUS, para pessoas a partir dos 50 anos de idade".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 64621

PROJETO DE LEI N° 376/99 - do Sr. Dr. HÉLIO - que "Altera o art. 77 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, Que
dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência Social, para permitir a percepção de pensão por portador de
deficiência maior de vinte e um anos, ainda que exerça aUvidade laborativa com rendimento de até dois salários
mlnimos".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE sA
PARECER: favorável a este e a emenda apresentada na Comissão
VISTA CONJUNTA aos Deputados Eduardo Barbosa e Jorge Alberto, em 31/10/2001. O Deputado Eduardo
Barbosa apresentou Voto em Separado, em 07/11/01

PROJETO DE LEI N° 384/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre a compensação de débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativo a contribuições previdenciárias não recolhidas pelos Estados,
Distrito Federal e Municipios, com saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE lEI N° 395/99 • do Sr. Enio Bacci • que "agiliza adoção direta, sem observância de listagens e dá
outras providências".(Apensado: PL 396/1999)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela rejeição deste e do Pl-396/1999, apensado.

PROJETO DE lEI N° 413/99- da Sra. Angela Guadagnin. que "acrescenta inciso ao art. 129 da lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: peta aprovação. com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 559/99 - do Sr. Fernando Zuppo - que "isenta os aposentados do pagamento de pedágio nas
rodovias federais".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE sA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE lEI N° 565/99 - da Sra. Maria Lúcia - que "cria cadastro obrigatório de saúde preventiva nos
estabelecimentos de ensino e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LÚCIA VANIA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 571/99 • do Sr. Dr. Hélio - Que "altera a Lei nO 8.0S0, de 19 de setembro de 1990,
acrescentando dispositivo ao seu art. 7°".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 604199 - do Sr. Nilson Mourão - que "estabelece pensão especial aos dependentes das
vitimas de violência pela posse da terra e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 684/99 - do Sr. Freire Júnior. que "obriga os hospitais. casas de saúde e estabelecimentos
assemelhados a manter enfermeiros diplomados nas condições que especifica".
RELATORA: Deputada lIDIA QUINAN
PARECER: pela aprovação, com substitutivo

PROJETO DE LEI NQ 691/99 - do Sr. Freire Júnior - Que "obriga às empresas a instalação e o efetivo funcionamento
de serviços odontológicos aos seus empregados nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NQ 713/99- do Sr. Dr. Rosinha· Que "altera a Lei nO 7.802, de 11 de julho de 1989. que "dispõe
sobre a pesquisa. a experimentação, a produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação. o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências".(Apensado: PL 138811999)
RELATORA: Deputada TETÊ BEZERRA
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL-13B8/1999, apensado.

PROJETO DE LEI N° 735/99 - do Sr. Nitson Mourão· que "estabelece horário de veiculação. pelas emissoras de
televisão, de propaganda de serviço prestados por meio do sistema 0900".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NQ 750/99- do Sr. Pedro Eugênio - Que "altera a Lei nO 9.717, de 27 da novembro de 1996, que
dispõe sobre "regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municipios, dos militares dos Estados e do Distrito
Faderal. e dá outras providências".(Apensados: Pl1646/1999 e PL 237412000)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1646/1999. PL 237412000, apensados: e da Emenda n° 1/99; pela
aprovação parcial das Emendas nOs 3 e 4/99 e pela rejeição das Emendas nOs 2 e 5/e9. apresentadas na comissão,
com substitutivo
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PROJETO DE LEI N° 898199- do Sr. Luiz Carlos Hauly - que 'revoga dispositivos da Lei n° 9.796, de 5 de maio de
1999, que 'dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de
previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos casos de contagem
reciproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências", estende sua aplicação à
compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social dos servidores de que trata, e dá outras
providências".(Apensado: PL 3907/2000)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE sA
PARECER: pela aprovação deste, e do PL.3907/2000. apensado, com subslilutivo.

PROJETO DE LEI N° 975/99 - do Sr. POMPEO DE MAnOS· que "obriga os Centros de Habilitação de Condutores
• CHCs, a adaptarem dez por cento de sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras de deficiência f/slca e dá
outras providências". (Apensado: PL 1510/1999)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PARECER: favoravel a este e ao PL-1510/1999, apensado. na forma do Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes.
VISTA concedida ao Deputado Darcísio Perondi, em 10/10/01

PROJETO DE LEI N° 1.070/99 - do Sr. Almeida de Jesus· que "dispõe sobre a oferta de condições de acesso e uso
adequado aos portadores de deficiência flsica e idosos, quando da construção de edifícios com capacidade para
abrigar mais de cem pessoas" .(Apensado: PL 1187/1999)
RELATORA: Deputada LÚCIA VANIA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-1187/1999, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.117/99 - do Sr. PAULO PAIM - que "dispõe sobre o ressarcimento das despesas
decorrentes de atendimento médico-hospitalar, nas unidades da Rede Pública da União, de pacientes alcançados
pela cobertura de contrato individual ou coletivo com empresas privadas prestadoras de serviços de assistência
médica, administradoras de planos de saúde, seguradoras e congêneres e dá outras providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N°1.337-A/99· do Sr. RONALDO CÉZAR COELHO· que "institui Programa de Apoio a Projetos
de Atendimento de Menores em Situação de Risco Social por meio do Esporte, autoriza a transação de créditos de
natureza tributária e previdenciária por entidades de prática desportiva e dâ outras providências".
RELATOR: DeputadO JORGE ALBERTO
PARECER: contrário.
VISTA ao Deputado Darcisio Perondi, em 31110/01

PROJETO DE LEI N° 1.558/99 - do Sr. Eduardo Jorge - que "fixa o limite máximo do valor dos beneficios do regime
geral de previdência social".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N°1.694·A/99 - da Sra. Luiza Erundina • que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio em
Método Braille nos restaurantes, bares e lanchonetes".
RELATOR: Deputado EBER SILVA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 1.727/99 - do SI. Waldomiro Fioravanle· que "regulamenta o processo de cancelamento de
beneficios previdenciários, e da outras providências".(Apensado: PL 2774/2000)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABfuo
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-2774/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.799/99 - do SI. Milton Monti - que "altera a redação do art. 30, inciso I, ellnea 'b" da Lei nO
8.212. de 24 de julho de 1991, para prorrogar o prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias de
responsabilidade das empresas".(Apensado: PL 320712000)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL-3207/2000, apensado.
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso. em 09/05/2001, que apresentou voto em separado em 13/06/2001

PROJETO DE LEI N° 1.821/99 - do Sr. Nelson Marchezan - que "dispOe sobre o cancelamento de débitos
previdênciarios dos Aeroclubes".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N" 2.056/99 • do SI. SILAS BRASILEIRO - que "estabelece incentivos fiscais para alimentos
integrantes da cesta básica do trabalhador".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favoravel a este e contrário à emenda apresentada na Comissão.

PROJETO DE LEI N° 2.073/99 - do Sr. Marcos de Jesus - que "dispOe sobre a reserva de imóveis, construrdos por
pro9ramas habitacionais, à mulher sustentáculo de família e dá outras providências".(Apensado: PL 248812000)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABiuo
PARECER: pela rejeição deste a da emenda apresentada na comissão, e pela aprovação do PL·2488/2000,
apensado.
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PROJETO DE LEI N° 2.132/99 - do Sr. DARClslO PERONDI • que "cria contribuição destinada a custear pesquisas
e programas de saude ligados à prevenção e ao tratamento das doenças decorrentes do consumo de cigarros,
charutos, cigarrilhas e de bebidas alc06licas".(Apensado: PL 410712001)
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário a este e ao PL-4107/Z001, apensado

PROJETO DE LEI N° 2.245/99 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "acrescenta parágrafos ao art. 23 da Lei n° 5.991,
de 17 de dezembro de 1973, dispondo sobre critérios de licenciamento de farmácias e drogarias".

RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.276199 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre critérios a serem observados na liberação
das guias de importação de equipamentos médico-hospitalares".(Apensado: PL 4594/2001)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação deste. com emenda. e pela rejeição do PL-4594/2001. apensado.

PROJETO DE LEI N" 2.320100 • do Sr, SANTOS FILHO - que "altera a Lei nO 9732, de 11 de dezembro de 1996, no
tocante à isenção da contribuição previdenciária para as entidades filantrópicas".
RELATOR. Deputado JOSt: UNHARES .
PARECER favorável
VISTA ao Deputado Darcísio Perondi, em 25/04/2001

PROJETO DE LEI N° 2.566100 - do Sr. Nilson Mourão - que "acrescenta artigo à Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente" .(Apensado: PL 361112000)
RELATOR: Deputado JOSI: UNHARES
PARECER: pela aprovação deste. e do PL-3611/2000. apensado. com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.583/00 - do Sr. Pedro Pedrossian - que "altera as exigências para a redação da receita
médica e de outros profissionais habilitados legalmente".(Apensado: PL 3589(2000)
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação deste. com substitutivo, e pela rejeição do PL-3589/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.586/00 - do Sr. Marcos Afonso - que "dispõe sobre o fornecimento. pelo Sistema Único de
Saúde - SUS. de transporte. alimentação e pousada aos pacientes, cujo tratamento se realizar fora do local de seu
domicilio".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação deste, com emenda

PROJETO DE LEI N° 2.629/00 • do Sr. FERNANDO CORUJA· que "dispõe sobre a notificação compulsória de
casos de subnutrição às autoridades da área da Saúde Pública".
RELATOR: Deputado

PROJETO DE LEI N° 2.643-A/00 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "acrescenta alínea ao inciso IV do art. 13 da Lei
nO 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que "Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar· ANS e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: pela aprovação.

PROJ ETO DE LEI N° 2.802/00 - do Sr. Nelo Rodolfo - que "torna obrigatória a realização de exames para detecção
precoce do cãncer de próstata nas unidades que mantêm convênio com o Sistema Único de Saúde 
SUS".RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 2.807100 - do Sr. Bispo Wanderval - que "dispõe sobre a concessão de cesta básica mensal
aos aposentados e pensionistas que percebam até dois salários mínimos mensais".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.816/00 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera a redação do art. 126 da Lei nO 8.213. de 24 de
julho de 1991, para determinar prezo para julgamento de recursos interpostos junto ao Conselho de Recursos da
Previdência Social".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 2.983100 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a Lei n° 6,213, de 24 de julho de 1991.
acrescentando § 4° ao art. 55. para permitir a averbação de tempo de atividade rural nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição
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PROJETO DE LEI N° 3.249/00 • do Sr. Dr. Hélio - que "obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo Sistema
Único de Saúde a prescreverem medicamentos com sua denominação genérica".(Apensados: PL 3333/2000, PL
338512000 e PL 410412001)
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: Parecer favorável a este e aosPLs 3.333/00.3.385/00.4.104/01. apensados. com substitutivo
Vista ao Dep. Rafael Guerra. em 21/11/01

PROJETO DE LEI N.o 3.277/00· do Sr. GERMANO RIGOTTO· que "dispõe sobre a suspensão da exigência do
crédito decorrente de contribuições previdenclárias, nas condições em que especifica, e da outras providências".

RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.410/00· da Sra. ALCIONE ATHAYDE· que "acrescenta inciso ao Art. 18 da Lei nO 6.360. de
23 de setembro de 1.976. para obrigar que os medicamentos de uso continuo tenham embalagens de pelo menos
trinta unidades".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. em 12/08/01

PROJETO DE LEI N° 3.467/00 • do Sr. MÁRCIO BITIAR • que "acrescenta parágrafo único ao art. 2° da Lei nO
9.965, de 27 de abril de 2000, que "restringe a venda de esteróides ou peptideos anabolizantes e dá outras
providências", tornando crime o comércio, o transporte. a guarda, a propaganda. o induzimento ao uso ou a
prescrição dessas substâncias, sem a observância da referida Lei".
RELATOR: DeputadO ELIAS MURAD
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 3.498/00 - do Se. Celso Giglio • que "institui o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao
Cêncer de Próstata. bem como os males dele originérios".
RELATORA: Deputada lIDIA QUINAN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.504/00 - do Sr. Rubens Bueno - que "determina a obrigatoriedade dos hospitais de grande
porte contarem com cirurgiões-<lentistas em seus corpos clinicos".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.522100· da Sra. Zulaiê Cobra· que "acrescenta dispositivos ao art. 649. da Lei n' 5.869. de
11 de janeiro de 1973. que "Institui o Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO OE LEI N° 3.526/00 - do Sr. Márcio Bitlar • que "altera a redação do § 30 do art. 98. constante do art. 10

da Lei nO 9.527, de 10 de dezembro de 1997, que "allera dispositivos das Leis nO 8.112. de 11 de dezembro de 1990,
nO 8.460, de 17 de setembro de 1992, e nO 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.542100· do Sr. Alberto Fraga· que "regulamenta o oferecimento de tratamento preventivo à
slndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), e dá outras providências",
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.544100 • do Sr. Djalma Paes· que "estabelece a obrigação do uso de etiquetas de
orientação sobre a prevenção do câncer de próstata na roupas íntimas masculinas fabricadas ou comercializadas no
Brasil".(Apensados: PL3864/2000 e PL 4571/2001)
RELATORA: Deputada JANDlRA FEGHAlI
PARECER:. pela aprovação oes\e. e pela rejeição 00 Pl-3\l1'>412\)\)\), e 00 Pl-451~I2\)O~.apensaoos.

PROJETO DE LEI N° 3.561/00· do Sr. Raimundo Gomes de Matos· que "altere a redação do § 2° do art. 3° da Lei
nO 9.787. de 10 de fevereiro de 1999".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 3.750/00- do Sr. José índio - que "acrescenta §§ 12 e 13 ao ert. 22 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991. para prever contribuição previdenciária substitutiva das empresas em ralação aos segurados Que
prestem serviço por intermédio de cooperativas de trabalho".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.799/00 - do Sr. OARClslO PERONDI • Q,ue "acrescenta parágrafo ao artigo 34 da Lei nO
9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os Planos Privados de Assistência li Saúda a dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES
PARECER: favorâvel
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PROJETO DE LEI N° 3.845100 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre a raalização de laqueadura de
trompas nas unidades públicas do Sistema Único de Saúde ou conveniadas, e da outras providências".(Apensado:
PL 5033/2001)
RELATOR: Deputado JOSÉ EGYDIO

PARECER: pela rejeição deste, e do PL-503312001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 3.91S-AJOO - do Sr. João Coser - que "institui Programa de Alimentação para os
Trabalhadores da Construção Civil"
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíuo
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.923100 - do Sr. OdUio Balbinotti - que "altera o art. 15 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991, para ampliar o período em que o trabalhador mantém a qualidade de segurado do Regime Geral de
Previdénda Sodal",
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo,

PROJETO DE LEI N° 3.965100 - do Sr. Milton Monti • que "dispõe sobre a criação de guardas-mirins e dá outras
providências",
RELATORA: Deputada TETÊ BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.008/01 - do Sr. THEMfsTOCLES SAMPAIO - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
publicação de mensagens educativas sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em cadernos e livros
escolares".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.083/01 - do Sr. Pedro Bittencourt - que "altera o § 5° do art. 47 da Lei nO 8.212 de 24 de
julho de 1991, que fixa o prazo de validade da Certidão Negativa de Débito - CND".(Apensados: PL 4088/2001, PL
4656/2001 e PL 536712001)
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do Pl·465612001, apensado. e pela prejudicialidade do PL
408812001, e do PL-5367/2001. também apensados,

PROJETO DE LEI N° 4, 146/01 - do Sr. LUIZ BITIENCOURT - que "dispõe sobre a garantia de obtenção de vagas
em creches e escolas públicas para filhos de pessoas portadoras de deficiências, próximas de suas residências·.
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.153/01 - do Sr. Chico da Princesa - que "dispõe sobre gratuidade para as pessoas
portadoras do vírus da AIDS, com renda de atá três salários mínimos. no transporte publico coletivo interestadual".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.199/01- do Sr. Alberto Fraga - que "dá nova redação aos arts. 1°, 2", 5° e 12 e acrescenta o
art. 4°-A e os incisos IV e V no art. 5°. todos do Decreto-Lei nO 938. de 13 de outubro de 1969, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE sA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Ursicino Queiroz, em 21/1112001

PROJETO DE LEI N° 4.243101 - do Sr. Candinho Mattos - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 70 da Lei nO
8069. de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do Adolescente)".
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI
PARECER: pala aprovação, com substitutivo.
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzini. em 12/09/2001

PROJETO DE LEI N° 4.256/01 - do Sr. José Indio - que "assegura às mulheres grávidas a realização de teste para
. AIDS e sífilis",

RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI N° 4.261/01- do Sr. Medeiros· que "regulamenta, para efeitos previdenciários. °§ 3° do art. 100
da Constituição Federal, definindo como obrigação de pequeno aquela cUJo valor de execução, por autor, seja
inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais)".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.303/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a proibição da importação,
comercialização. reprodução e veiculação de filmes. fotos, espetáculos ou qualquer oulTo meio de comunicação em
que sejam exibidas cenas de sexo explicito, sem que se faça uso de preservativos'.
RELATOR: Deputado DARCISIO PERONDI
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 4.330/01 - do Sr. Luiz Bittencourt • que "essegura a concessão de benefício mensal às
famílias que adotarem menor portador do virus HIV".
RElJI.TOR: Deputado OSMAR TERRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N· 4.408/01 - do Sr. Chico da Princesa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de
câmaras filmadoras no ínterior de entidades particulares de atendimento ao idoso".
RELATOR: Deputado ORlJI.NDO DESCONSI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.510/01 - do Sr. Paulo Mourão - que "eslabelece a obrigatoriedade de as embalagens de
produtos saneantes domissanitários. produzidos. importados e comercializados no pais. disporem de sistema de
segurança que proteja os usuários, em especial crianças".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N" 4.565/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "dispõe sobre a autorização à doação ou venda a
preços reduzidos de leite em pó para as mães portadoras de HIV".
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.567/01 - do Sr. José Carlos Coutinho· que "modifica os dispositivos da Lei nO 7.116. de 29
de agosto de 1983, Que "assegura validade nacional às Carteiras de Identidade, regula sua expedição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.607/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica a Lei n· 8.080, de 19 de setembro de
1990, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N· 4.618101- do Sr. De Velasco - que "acrescenta parágrafo ao art. 55 da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N· 4.678/01 - do Sr. Aldo Rebelo - que "acrescenta inciso ao art. 18 da lei nO 9.279. de 14 de
maio de 1996. tomando não patenteáveis os medicamentos para o tratamento da Síndrorne da Imunodeficiência
Adquirida".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: contrário
Vista ao Deputado Dr. Rosinha. em 21/11/01

PROJETO DE lEI N° 4.700/01 - do Sr. Elias Murad - Que "institui a obrigatoriedade da instalação de fornos
crematórios em centros urbanos com população superior a um milhão de habitantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.732/01 • do Sr. Serafim Venzon - que "dispõe sobre a elaboração de tabela de honorários
médicos, odontológicos e de outros profissionais como base mínima par:.: contratos com as operadoras de planos de
saúde".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N· 4.774101 • do Sr. José Cartos Coutinho· que "delibera sobre a contagem de tempo para
aposentadoria. dos serviços prestados por cidadãos em órgãos públicos e empresas privadas na prática de estágio".
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N°4.819/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "estende aos portadores de Hepatite C os direitos e
garantias existentes para os portadores do HIV e doentes de AIDS".(Apensado: PL 4994/2001)
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela aprovação deste. com substitutivo, e pela rejeição do Pl·4994/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.898/01- do Sr. Nelson Pellegrino - que "altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 a fim
de inserir capitulo sobre atenção à saúde dos dependentes de drogas".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
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PARECER: pela aprovação. com substitutivo.

AVISOS

ROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso 13 sessão
Última sessão18/12/01

PROJETO DE LEI N° 5.411/01,do Sr. Ricardo Izar que "acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, para isentar de multas e juros o pagamento de débito previdenciário de pequenas empresas em
processo de falência".
RELATOR Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 5.405101 - do Sr. Alberto Fraga - que "determina a obrigatoriedade de existência nos
Estados, no Distrito Federal e nos Territórios de unidades especializadas de policia para atendimento da mulher, do
idoso, da criança e do adolescente. das minorias e das vítimas de crimes de preconceito de raça, cor ou religião e
investigação de crimes ambientais, e dá outras providências".
RELATOR Deputado: ARMANDO ABluo

PROJETO DE LEI N° 5.383/01 - do Sr. Carlilo Merss - que "reduz a zero a allquota da Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira· CPMF· incidente
sobre benefícios da seguridade social e outros instituídos pelo poder público".
RELATOR: Deputado: URSICINHO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.378/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "toma obrigatório o uso de tarja com
expressão que ressalte a importância do aleitamento materno, nas embalagens dos produtos utilizados no
aleitamento artificial".
RELATORA: Deputada: L1DI QUINAN

PROJETO DE LEI N° 5.358101 - do Sr. SIMÃO SESSIM - Que "dispõe sobre a complementação da aposentadoria
dos empregados da Casa da Moeda do Brasil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado: ENI VOLTOUNI

PROJETO DE LEI N° 5.360/01 - do Sr. Mussa Demes - que " Estende o ressarcimento das contribuições
recolhidas ao Instituto de Previdência dos congressistas - IPC a ex-congressistas que não estivessem no exerclcio
de mandato á época da extinção do IPC.
RELATOR: Deputado: MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 5.311/01 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redação do arl. 45 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, e do art. 96 da Lei ° 8.213. de 24 de julho de 1991, para eliminar a cobrança de acréscimos legais na
hipótese de indenização em relação a tempo de serviço anterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social".
RELATOR: Deputado: DARCfslO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 5.291/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade da inclusão do
nome técnico comerciat dos corantes, consel'Jantes e estabilizaotes ou similares nas embalagens dos produtos".
RELATOR: Deputado: DARClslO PERONDI
PROJETO DE LEI N° 5.283/01 - do Sr. Luiz Antônio Fleury e Orlando Fantazzini - que "Regulamenta a profissão
de Podólogo·
RELATOR: Deputado: CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI Na 5.275/01 - do Sr. Josué Bengtson - que "altera a Lei nO 8.699, de 29 de junho de 1984. para
estender aos portadores da Sindrome de Prader-WilIi o beneficio do passe livre no sistema de transporte coletivo
interestadual."
RELATOR: Deputado: SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI Na 5.218/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece a obrigatoriedade de um profissional da
área de saúde nos vôos com duraçâo superior a duas horas e dá outras providências".
RELATORA: Deputada: ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 5.208101 - do Sr. Murilo Domingos - que "allera a Lei na 8.899, de 29 de junho de 1994,
estendendo, ao aposentado por invalidez, o beneficio do passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual".
RELATOR: Deputado: ARMANDO ABíuO

PROJETO DE LEI N° 5.207/01 - do Sr. Givaldo Carimbão - que "dá nova redação ao art. 1° da Lei nO 91, de 28 de
agosto de 1935, que determina regras pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade pública, e ao inciso IV
do art. 18 da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências".
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PROJETO DE LEI ND 5.154/01 - do Sr. Dr. Hélio - que "dispõe sobre a cirurgia ambulatorial no Sistema Único de

Saúde".
RELATOR: Deputado: CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI ND 5.105/01 - da S~. Nair Xavier Lobo - que "autoriza o Poder Executivo a emitir selo postal
comemorativo ao Dia da Eliminação da Violência contra a Mulher'.
RELATORA: Deputada: TÉTÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N° 4.723/01 - do Jovair Arantes - que "inclui crianças de zero a seis anos e mulheres
gestantes e lactantes no Programa Nacional de Renda Mínima de que trata a Lei nO 10.219, de 11 de abril de 2001".
RELATOR: Deputado: MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 5.351/01 - da Sr José Carlos Coutinho - que "estabelece a aposentadoria especial dos
motoristas de taxi."
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI

ROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso 18 sessão
Última sessão18/12/01

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAM EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo.

Substitutivo (Art. 119,11 e § 1°)

PROJETO DE LEI ND 1.324/99 - da Sr. Dino Fernandes que "Dispõe sobre a locomoção de contribuintes do INSS
por ambulâncias."

ROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso 48 sessão
Última sessão13/12/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI ND 4.419/01 - da Sr" Socare Gomes Que "Obriga a realização de corpo de delito em vítimas de
violência sexual em hospitais do Sistema Único de Saúde· SUS.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

HORÁRIO: 9h
LOCAL'. Plenário 12, Anexo 11

A - Requerimentos:

Do Sr. Avenzoar Arruda, que solicita seja requerido ao Tribunal de Contas da União que realize auditoria sobre
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N.D 1.445199 - da Comissão de Economia. Indústria e Comércio - Que "altera dispositivos da
Consolidaçào das Leis do Trabalho - CLT. permitindo o parcelamento das férias do trabalhador em até três perlodos
de daz dias a dá outras providências·.
RELATOR: DeoutadoJOSÉ MÚCIO MONTEIRO
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PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, em 24105100

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 71/95 - do Sr. Antonio do Valle· que "dispõe sobre a constituição de
provisão para o pagamento da gratificação natalina dos servidores públicos".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA
PARECER: contrário

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 360·C/95, que "dispõe sobre a obrigatoriedade
do uso de colete â prova de bala por profissionais nas condições que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI nO 567/99 - do Sr. Cabo Júlio· que "determina a obrigatoriedade de retenção, em folha de
pagamento ou em meio equivalente, da contribuição devida às associações profissionais ou sindicais a que se refere
o art. 8° da Constituição Federal, aprovada em assembléia geral e devida por filiado, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 1.542-A/99 - do Senado Federal (PLS 134/95) - que "regulamenta o § 3° do art. 8° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a reparação de natureza econômica devida aos
aeronautas e aeroviários. civis e militares. impedidos de exercer a profissão".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 149/00 - do Senado Federal- (PLC 124199) - que "assegura ao cidadão.
com fundamento no principio da publicidade (Constituição Federal. art. 37. caput), o direito à obtenção de amplas
informações a respeito dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial da União. dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 2.295/00 - do Senado Federal (PLS 161/99) - que "dispõe sobre a jornada de trabalho dos
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem". (Apensados: Projetos de Lei nOs 969/99 e 2.169/99)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei nO 2.169/99, apensado, de idêntico teor, e contrário ao Projeto de Lei
nO 969199, apensado. Em conseqüência, seja declarada a prejudicialidade do Projeto de Lei nO 2.168/99, apensado
VISTA ao Deputado Jovair Arantes em 13/12100

PROJETO DE LEI N.o 3.927/00 - do Poder Judiciário - que "altera a comP9sição dos Tribunais Regionais do
Trabalho que menciona e extinsue cargos da magistratura."
RELATOR: Deputado JOSÉ MUCIO MONTEIRO
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.814/89· do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a aposentadoria dos trabalhadores e dá
outras providencias."
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 20/06/01

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 5.920-C/90· que "dispõe sobre o processo de
trabalho nas ações que envolvam demissão por justa causa." .
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEM
PARECER: favorável

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.087-8/93 - que "dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas, altera dispositivos da Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, em 03/10/01

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 4.556·C, DE 1994, que "dispõe sobre o piso
salarial dos médicos e cirurgiões dentistas. alterando dispositivos da Lei nO 3.999, de 15 de dezembro de 1961".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: fayorável .
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 241/96· do Sr. Agnelo Queiroz - que "susta a aplicação do disposto na
Portaria nO 865. de 14 de setembro de 1995. do Ministério do Trabalho. que 'estabelece critérios de fiscalização de
condições de trabalho constantes de Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado PEDRO HENRY, em 22/09/99

PROJETO DE LEI N° 4.731/98 - do Sr. Roberto Pessoa - que "regula o exercício da atividade profissional de
mototaxista." (Apensados: Projetos de Lei nOs 2.370/00,3.044/00.4.226/01,4.365/01,4.416/01 e 5.088/01)
REtATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: contrário a este e aos Projetos de Lei nOs 2.370/00, 3.044(00, 4.226/01, 4.385/01, 4.416101 e 5.086/01,

apensados.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 405(00 - do Sr. José Dirceu - que "susta a aplicação de disposições
contidas no Decreto n° 3.296, de 16 de dezembro de 1999".
RELATOR: Deputado PEDRO CORREA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 2.581/00 - do Sr. Marcos Afonso - que "dispõe sobre a participação popular e o controle
social dos atos de gestão do Poder Público. disciplina o acesso dos cidadãos e da sociedade civil organizada a
informações relativas às finanças públicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 3.887/00 - do Sr. Aroldo Cedraz - que "dispõe sobre as condições de utilização das rodovias
pavimentadas, sua conservação e manutenção, e dá outras providências".
RELATOR: Deputada PAULO PAIM
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 839/01 - Sr. Fernando Coruja - que "disciplina as relações jurídicas
decorrentes da perda de eficácia da Medida Provisória nO 2.079-77. de 25 de janeiro de 2001. que dispôs sobre o
pagamento dos militares e dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e
fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas
subsidiárias". (Apensado: Projeto de Decreto Legislativo nO 864/01)
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Decreto Legislativo nO 864/01, apensado, com substitutivo.
VISTA concedida ao Deputado Pedro Henry em 05/12101

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 843/01 - do Sr. Walter Pinheiro - que "disciplina as relações jurldicas
decorrentes da rejeição da Medida Provisória nO 2.079-77, de 25 de janeiro de 2.001".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: contrário

c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N.O 3.363/00 - da Mesa - que "altera a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que "dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento iHcito 110 exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta. indireta ou fundacional e dá outras providências", e a Lei nO
8.730, de 10 de novembro de 1993, que "estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o
exercício de cargos. empregos e funções nos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, e dá outras providências.
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 4.471/98 - do Sr. Duilío Pisaneschi- que "regulamenta o artigo 8° da Constituição Federal
dispondo sobre a criação de entidades sindicais".
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: favorável, a este, com emenda e conirário ás emendas apresentadas na Comissão

PROJETO DE LEI N.o 4.691/98 - do Poder Executivo (MSC 949198) - que "revoga os artigos da Consolidação das
Leis do Trabalho (Decreto-Lei nO 5.452. de '0 de maio de 1943) que menciona, sobre a organização sindical".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: favorável a este e favorável parcialmente às emendas de nOs 01/98 e 01/99 apresenladas na Comissão,
com substitullvo: e contrário às emendas de nOs 2,3.4.5 de 1998 e 2 de 1999, apresentadas na Comissão.
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PROJETO DE LEI N.o 4.750/98 - do Ministério Público da União - (MSC PGR 03/98) - que "dispõe sobre a criação
de cargos de confiança e funções comissionadas no âmbito do Ministério Público Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável, com emenda
VISTA concedida ao Deputado JOVAIR ARANTES, em 06/10/99

PROJETO DE LEI N,o 1.489/99 - do Sr. Paes Landim - que "regulamenta o § 2° do art. 74 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado CANDINHO MATOS
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.· 2.19B-A/99 - do SI', Dl'. Hélio - que "regulamenta a licença-paternidade, prevista no inciso XIX
do art. 7° da Constituição Federal",
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.O 2.403/00 - do Sr. Freire Júnior - que "regulamenta o parágrafo único do art. 8° da
ConStituição Federal".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 2.707-AJOO - do Poder Executivo - (MSC 390/00) - que "altera o art. 1° da Lei nO 9.961, de 28
de janeiro de 2,000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 2.967100 - do Senado Federal (PLS nO 660199) - que ·acrescenta § 3° ao art. 93 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, que 'dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência Social, e dá outras
providências'", (Apensados: PL nO 2.935/00)
RELATOR: Depulado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável a este, e contrário ao PL 2.935/00
VISTA concedida ao Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY, em 05109/01

PROJETO DE LEI N.o 4.213/01 - do Senado Federal (PLS 319/99) - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 3.268, de
30 de setembro de 1957. que dispõe sobre os conselhos de medicina e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N.o 4.942/01 - Tibunal Superior do Trabalho - que "cria funções comissionadas e cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região dá Justiça do Trabalho e
dá outras providências",
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.O 4.945/01 - do Tribunal Superior Eleitoral - que "institui a gratificação dos Corregedores
Eleitorais".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Arnaldo Faria de Sá em 05112101

PROJETO DE LEI N.o 5.142/01- do Tribunal Superior Eleitoral- que "dispõe sobre a criação de 9 (nove) Funções
Comissionadas, sendo todas nível 8 (oito), para Chefe de Cartório da Capital do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI H.o 40/91 - do Sr, Antônio Carlos Mendes Thame - que "altera a redação do inciso IV do artigo
613 da CLT, para impor às partes da Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho a obrigatoriedade de prever
sistemalica de reajustamento salarial". (Apensados: Projetos de Lei nOs 59/91, 307191,645/91, 3.435/92 e 3.437/92)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: contrário a este e aos Projetos de Lei nOs 59/91; 307/91: 645/91; 3.437/92 e 3,435192, apensados

PROJETO DE LEI N.O 23195 - do Sr. Eduardo Jorge - que "veda dispensa do trabalhador portador de doença
profissional ou seqüelas de acidente do trabalho·. (Apensado: Projeto de Lei nO 500/95)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Lei nO 500/95, apensado, e às emendas apresentadas na
Comissão
VISTA concedida ao Deputado PEDRO HENRY, em 04/04/01
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PROJETO DE lEI N.o 99/95 - cio Sr. OdeImo Leão - que "dispõe sobre a fixação da jornada de trabalho dos

Assistentes Sociais".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável

PROJETO DE lEI N." 510/95 - do Sr. José Fortunati - que "determina, como jornada normal de tra~alho, a ca.rga
horária de 6 (seis) horas diárias para a categoria profissional dos securitários". (Apensado: Projeto de lei nO

4.966/01)
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: contrário a este e ao Projeto de Lei nO 4.966/01, apensado

PROJETO DE LEI N.O 511/95 - do Sr, José Fortunati - que "dispõe sobre a realização de inspeções pessoais nos
trabalhadores". (Apensados: Projetos de Lei nOs 512/95 e 822195)
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: favorável. com substitutivo, a este e aos Projetos de Lei nOs 512195 e 822195, apensados.

PROJETO DE lEI N.O 2. 336-AJ96 - do Sr. Fernando Ferro - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de
avaliação periódica de saúde e analise laboratorial para trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos, seus
componentes e afins".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado PEDRO HENRY, em 01/09/99

PROJETO DE LEI N." 2.146/97 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a jornada de trabalho dos comerciários e
determina outras providências·. (Apensados: Projetos de Lei nOs 1.413/99 e 3.111/00)
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO
PARECER: contrário a este e aos Projetos de Lei nOs 1.473/99 e 3.111/00, apensados.

PROJETO DE LEI N." 3.016197 - da Sra. Fátima Pelaes - que "dispõe sobre a licença parenta'".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.o 3.141-A197 - do Sr. João Pauto Cunha - que "dispõe sobre a suspensão do contrato de
trabalho por prazo determinado nas situações que especifica e determina outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado JAIR MENEGUELLI em 05109/01

PROJETO DE LEI N.o 3.43B-AJ97 - do Sr. Osório Adriano - que "cria a Comissão Interna de Empresa, instância de
negociação prévia das questões trabalhistas". (Apensado: Projeto de Lei nO 4.813198)
RELArOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: contrário a este e ao Projeto de Lei nO 4.813/98, apensado

PROJETO DE LEI N,O 3.491-AJ!}7 - do Sr. Gerson Peres - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades da
rede de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS reservarem a deficientes visuais, no mínimo, 10% das vagas
destinadas ao trabalho nas câmaras escuras do setor de Radiologia·.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário

PROJETO DE lEI H.O 3.621/97 - do Sr. Serafim Venzon - que "fixa o valor do salário profissional dos técnicos em
radiologia, de que trata a Lei na 7.394, de 29 de outubro de 1985, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI H.o 3.850/97 - do Sr. Couracl Sobrinho - que "estabelece incenuvo fiscal às eHlprosas Que
contratarem empregados iniciantes e dá providências correlatas·. (Apensados: Projetos de Lei nas 3.863/97,
4.472/98, 4.760/98, 7/99, 82199, 154/99. 800/99, 1.212199. 1.658/99. 1.665/99, 2.347/00, 3.097/00, 3.118/00
3.637/00,4.672101 e 4.902/01)
RELATOR: Deputado Eduardo Campos
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e aos Projetos de Lei nOs 07/99, 1.658/99. 1.665/99, 2.347100,
3.118fOO. 3.637/00. 4.672101 e 4.902101. apensados, e contrário aos Projetos de Lei nOs 3.863/97, 4.472198,
4.760/98.82/99,154199. 800f99. 1.212199 e 3.097/00, apensado.

PROJETO DE lE~ N." 3.854197 - do Sr. Adão Pretto e outros - Que "dispõe sobre a participação dos agricultores no
processo de claSSificação e recebimento do fumo e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS ELIAS
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Paulo Paim em 05/12101
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PROJETO DE LEI N.o 4.140/98 - do Sr. Luiz Mainardi - que "estabelece pena pelo descumprimento da Lei n.o 9.051,
de 1995".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.O 4.205/98 - do Sr. Jair Meneguelli e outros· que "revoga a Lei n.o 9.601, de 22 de janeiro de
199B, que dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.O 4.287/98 - do Sr. Paulo lima - que "isenta de contribuição previdenciária o servidor público e
o segurado do Regime Geral de Previdência Social que permanecer em atividade. após cumprir as exigências para
aposentadoria". (Apensados: Projetos de Lei nOs 1.221/99 e 1.794/99)
RELATOR: Deputado Eduardo Campos
PARECER: favorável. com substitutivo, a esle e aos Projetos de Lei nOs 1.221199 e 1.794/99, apensados

PROJETO DE LEI N.o 4.296/98 - da Sra. Maria Elvira· que "dispõe sobre o exerclcio da profissão de Decorador e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.D 4.347/98 - do Sr. Walter Pinheiro e outros· que "estabelece diretrizes para uma polltica de
prevenção e defesa dos trabalhadores, em relação aos trabalhos com movimentos repetitivos, e dá outras
providências". (Apensados: Projetos de Lei nOs 1.B97/99 e 3.319/00)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável, a este e contrário aos Projetos de Lei nas 1.897/99 e 3.319/00, apensados
VISTA CONJUNTA aos Deputados AVENZOAR ARRUDA e ARNALDO FARIA DE SÁ em 12109/01

PROJETO DE LEI N.D161199 - do Sr. Rubens Bueno· que "altera o art. 482 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho· CLT".(Apensado: Projeto de Lei nO 243/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: favorável a este e pela declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei nO 243/99. apensado

PROJETO DE LEI N° 167/99· do Sr. Jaques Wagner - Que "dá nova redação ao art. 19, inciso IV, da Lei nO 7.102,
de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nO 6.863, de 28 de março de 1994, e pela Lei n° 9.017, de 3D'de março de
1995". (Apensado: Projeto de Lei nO 3.842/00)
RELATOR: Deputado JOSI:: MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário a este e favorável, com emendas. ao Projeto de Lei na 3.842/00, apensado.

PROJETO DE LEI N.o 220·Al99 - 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: Projeto de lei
nO 1.214/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei na 1.214/99, apensado nos termos do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família

PROJETO DE LEI N.o 324/99 - da Sr". Ângela Guadagnin • que" altera dispositivo da Consolicação das Leis do
Trabalho - CLT. para permitir a ausência ao serviço a cada seis meses, por motivo de doação de sangue, sem
prejuízo salarial".(Apensados: Proietos de Lei nas 1.705/99, 2.641/00 e 4.105/01}
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A
PARECER: contrário a este e aos Projetos de Lei nOs 1.705/99,2.641/00 e 4.105/01, apensados.

PROJETO DE LEI N.o 497/99 - do Sr. Enio Bacci • que "altera a CLT, definindo alcoolismo como doença em
eventual demissão do empregado e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 606/99 - do Sr. Clemenlino Coelho - que "dispõe sobre a suspensão do pagamento das
prestações habitacionais do Sistema Financeiro da Habitação pelos mutuários desempregados das Regiões Norte,
Nordeste e Cenlro-Oeste". (Apensados: Projetos de Lei nOs: 877/99; 2.953/00; 3.347/00 e 4.792101)
RELATOR: Deputado PEDRO CORRtA
PARECER: contrário a este e aos Projetos de Lei nas 877/99,2.953/00.3.347/00 e 4.792/01, apensados

PROJETO DE LEI N.o 613·A/99 - do Sr. Miro Teixeira - que "estabelece condição adicional para a concessão ou
renovação de financiamentos por parte das agências financeiras oficiais de fomento".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 658/99- do Sr. Paulo Octávio· que "dispõe sobre a alienação dos bens imóveis residenciais
de propriedade da União, nas condições que menciona".
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RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado AVENZOAR ARRUDA em 28/03/01

PROJETO DE LEI N.o 674-A/99- do Sr. Celso Russomanno - que "dispõe sobre a participação e defesa do usuário
dos serviços públicos e dá outras providências". (Apensados: Projetos de Lei nOs 1.678/99, 1.896/9992.086/99)
RELATOR: Deputado CANDINHO MATOS
PARECER: favorável. com substitutivo a este e aos Projetos de Lei nOs 1.678199. 1.896/99 e 2.086/99. apensados

PROJETO DE LEI H.o 749J99 - do Sr. Dino Fernandes - que "dispõe sobre o acesso aos medicamentos para os
servidores públicos'.
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: contrário. a este e à emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N.o 814/99 - do Sr. Heráclito Fortes· que "autoriza o Poder Executivo a transferir para o domínio
do Município de Parnaíba. Estado do Piauí. os terrenos de marinha e seus acrescidos localizados naquele
Município".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRt=A
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI H.O 815/99 - do Sr. Heráclito Fortes· que "autoriza o Poder Executivo a transferir para o domlnio
do Municfpio de Luís Corrêa. Estado do Piauí. os terrenos de marinha e seus acrescidos localizados naquele
Município".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 977/99 - do Sr. Edison Andrino - Que "dispõe sobre o adicional de insalubridade para
carteiros" (Apensado: Projeto de Lei n° 1.099/99)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Lei nO 1.099/99, apensado

PROJETO DE LEI N.o 1.121-A/99 - do Sr. Luiz Salomào • que "dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento, no
ato da rescisão do contrato de trabalho. do formulário comprobatório do exercicio de atividade com exposição a
agentes prejudiciais à saúde. para fins de aposentadoria especial. e altera o art. 58 da Lei n° 8.213191".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 1.143/99- do Sr Paulo Paim - que "dispõe sobre a regulamentaçêo da atividade de motorista
e cobrador de transportes coletivos urbanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.O 1.155J99 - do Sr. Romeu Queiroz· que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
garçom, fixa a jornada máxima de trabalho e o piso salarial da categoria".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 1.186/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre a precedência da administração
fazendária e de seus servidores fiscais sobre os demais setores administrativos".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.O 1.315-A199 - do Sr. Régis Cavalcante - Que ·proíbe a cobrança por parte das
concessionárias de serviços públicos, de serviços não autorizados por escrito por seus usuários".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI H.o 1.349/99 - do Sr. Inácio Arruda - Que "obriga o Poder Público a realizar licitação para
contratar serviços para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - ElA - e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável. com substitutivo

PROJETO DE LEI N.o 1.372/99 - do Sr. Geraldo Magela - que "dispõe sobre as empresas públicas que explorem
atividade econômica de comercialização de bens ou de prestação de serviços de interesse difuso, as formas de
fiscalização e relações com o Estado e a Sociedade, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado UNO ROSSI
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N.o 1.392/99 - do Sr. Geraldo Magela - que "regulamenta o exerclcio da profissão de motociclista
profissional. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.O 1.434/99 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "dispõe sobre a obrigação de o Poder Executivo
dar publicidade sistemática dos dados estatísticos relativos à receita, despesa, carga tributária, seguridade social,
resultados da ação fiscalizadora dos seus órgãos, bem como dos dados relativos aos agregados macroeconômicos".
(Apensado: Projeto de Lei nO 1.606199)
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao Projeto de Lei na 1.606/99. apensado, e contrário às emendas
apresentadas na Comissão

PROJETO DE LEI N.o 1.545199 - do Sr. Rubens Bueno - que "permite, pelo periodo de doze meses, a contratação
de mão-de-obra complementar com redução de encargos sociais."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contràrio

PROJETO DE LEI N° 1.592199 - do Sr. ~nio Bacci - que "institui a substituição gradual do papel branqueado a cloro
pelo tipo não clorado nos órgãos da administração pública direta ou indireta do Govemo Federal e dá outras
providências". (Apensado: Projeto de Lei na 1.634/99)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Lei nO 1.634/99, apensado.

PROJETO DE lEI N.o 1.653/99 - do Sr. Simão Sessim - que "dispõe sobre a compensação de dividas municipais
relativas às contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e as relativas
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e aos Programas de Integração Social e de Formação do
Património do Servidor Público (PIS/PASEP)"
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 1.667/99 - do Sr. Dr. Rosinha - que "institui a carta de fiança para locação de imóvel
residencial por servidores civis e militares da União".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 1.775/99 - do Sr. Sérgio Novais - que "altera o art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, para dispor sobre composição da diretoria e do conselho fiscal dos sindicatos·.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrario

PROJETO DE LEI N.o 1.778/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "allera o art. 37 da Lei nO 8.934, de 18 de novembro de
1994. que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercanlis e Atividades Afins e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.O 1.783-A/99 - do Sr. Walter Pinheiro - que "dispõe sobre o acesso graluito ao serviço de
Internet via rede de TV a caoo para hospitais e postos de saúde da rede pública, estabeleclmen\os de ensino de 1° e
2° graus da rede pública, museus 9 bibliotecas públicas·.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado Avanzoar Arruda. em 28103/01

PROJETO DE LEI N.o 1.830/99 - da Sra. Maria Elvira - que "dispõe sobre o exercicio da profissão de Turismólogo e
autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Turismo'. (Apensado: Projeto de Lei nO
2.296/00)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável ao principal, com emenda, e ao PL 2.296100, apensado. de idêntico teor. Em conseqüência,
seja declarada a prejudicialidade do PL 2.296/00

PROJETO DE LEI N.O 1.880/99 - do Sr. Edmar Moreira - que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Instrumentador Cirúrgico e autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Re9ionais de Instrumentadores
Cirúrgicos".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRtA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.o 1.975/99 - do Sr. João Paulo - que "dá nova redação ao inciso V do art. 16 da Lei nO 7.102,
de 20 de junho de 1983".
RELATOR: Depulado MEDEIROS
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N.o 2.070/99 - do Sr. João Magno - que "dispõe sobre normas e parãmetros a serem seguidos
pelas empresas objeto do Programa Nacional de Desestatização e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 2.154/99 - do Sr. Flávio Derzi - que "altera as leis nCs 9.503, de 1997 e 8.666, de 1993".
(Apensados: Projetos de Lei nOs 4.376/01 e 4.516/01)
RELATOR: Deputado lA/RE ROSADO
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e aOs Projetos de Lei nOs 4.376/01 e 4.516/01, apensados.

PROJETO DE LEI N.o 2.161199 - do Sr. Rodrigo Maia - que "dispõe sobre tarifas de serviços publicos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.O 2.184-A199 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece obrigatoriedade da contratação de
ascensoristas em elevadores de condomínios comerciais elou mistos, e da outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N.o 2.229/99 - do Sr. Freire Júnior - que "dispõe sobre a realização e a divulgação de audiências
públicas relativas a processos de aquisição de bens e de contratação de serviços pela administração pública federal,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 2.249199 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "obriga a veiculação de mensagens contra o uso de
drogas nos "sites" provedores de informações na Internet, de responsabilidade de 6rgãos e entidades da
Administração Pública Federal". (Apensado: Projeto de Lei nO 2.977100)
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: contrário a este e favorável ao Projeto de Lei nO 2.977/00, apensado, com emenda

PROJETO DE LEI N.O 2.326/00 - do Sr. Nilton Baiano· que "altera a Lei nO 9.715, de 25 de novembro de 1998, para
estabelecer a obrigatoriedade de recolhimento, por parte dos empregadores rurais e urbanos, pessoas físicas. das
contribuições para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~
PARECER: contrário

PROJETO De LEI N.o 2.399-AJOO - do Sr. Luciano Pizzalto - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.478. de 6 de agosto
de 1997".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.O 2.400-A100 - do Sr. Luciano Pizzalto - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.427. de 26 de
dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEM
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 2.471/00 - do Sr. Marcelo Barbieri - que "dispõe sobre proibição de cobrança de tarifa
bancária na "conta-salário" de servidor público da administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União".
(Apensado: PL n° 2.546/00)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLl
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao Projeto de Lei nO 2.546100, apensado
Vista ao Deputado Pedro Corrêa, em 24105/00

PROJETO DE LEI N.O 2.552100 - da Sra. Marinha Raupp - que "altera a Lei n.O 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que 'dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais', acrescentando critérios para a remoção de oficio do servidor público·.
RELATORA: Deputada FÁTIMA PElAES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 18/10/00

PROJE!O DE LEI N.o 2.588/00 - do Sr. Júlio Redecker - que "institui a Anotação de Resposabilidade Técnica na
prestaçao de serviços contábeis, autoriza a criação. pelo Conselho Federal de Contabilidade, da Mútua de
Assistência dos Contabilistas e dá outms providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N.· 2.624100 - do Sr. José Roberto Batochio - que 'permite às partes. em processo judicial,
formular, por seu advogado. perguntas diretamente ao depoente".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 2.781/00 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre vagas nas empresas para trabalhadores
com mais de 4D (quarenta) anos de idade. nos casos que especifica". (Apensado: Projeto de Lei nO 3.886/00)
RELATOR: Deputado DAMIAo FELlCIANO
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Lei n° 3.886/00, apensado.

PROJETO DE LEI N.o 2.782100 - do Sr. Rafael Guerra - que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Fisioterapeuta e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI N.o 2.783/00 - do Sr. Rafael Guerra - que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Terapeuta Ocupacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI N,o 2.639100 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova redação ao inc. 11 do art. 1° da Lei n°
7.670, de 8/9/88, autorizando o saque do saldo das contas do Programa de Integração Social- PIS e do Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, pelos respectivos liIulares, quando qualquer de seus
dependentes apresentar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 2.856/00 - do Sr. Robério Araújo - que "proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu quadro de pessoal".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N." 2.896100 - do Sr. Jair Menegulli e Paulo Rocha - que "democratiza a gestão dos Serviços
Sociais Autônomos e dá outras providencias ".
RELATOR: Deputado JOSE MUCIO MONTEIRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.· 2.909/00 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "prolbe órgãos e entidades da Administreção
Federal de veicularem mensagens publicitárias sobre temas não afeitos á sua atividade específica".
RELATOR: Deputado UNO ROSSI
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado VIVALDO BARBOSA em 29/08101

PROJETO DE LEI N.o 3.001100 - do Sr. Paulo Octávio - que "altera os arts. 1~, 6°,7° e 10 da Lei n° 8.025, de 12 de
abril de 1990, que 'dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais de propriedade da União, e dos vinculados ou
incorporados ao FRHB, situados no Distrito Federal, e dá outras providências' ". (Apensado: Projeto de Lei nO
3.472/00)
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada na Comissão, com substitutivo, e contrário ao Projeto de Lei
nO 3.472/00. apensado
VISTA concedida ao Deputado Vivaldo Barbosa em 05/12101

PROJETO DE LEI N° 3.079/00 - do Sr. Almir Sá - que "dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego aos
assentados em terras da União, no período da entressafra".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.066100 - do Sr. José Lourenço - que "altera a redação do § 4° do art. 3° da Lei nO 9.317, de
5 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.104/00 - do Sr. Millon Temer - que "acrescenta alínea ao art. 483 da CLT e dá nova
redação ao seu § 3°-.
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.112/00 - do Sr. Geraldo Magela - que "acrescenta parágrafo ao art. 40 da Lei nO 7.998, de
11 de janeiro de 1990".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZIOTTIN
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PARECER favorável a este e contrário à emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 3.122100 - do Sr. Mauro Benevides - que "libera o acesso aos dados do Sistema de
Administração Financeira - SIAFI, via Internet, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.o 3.144/00 - do Sr. José Cartas Coutinho - que "dispõe sobre a não incidência de multas e
juros de mora sobre atrasos no pagamento de débitos, nos casos que especifica". (Apensado: Projeto de Lei nO
3.897/00)
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei n° 3.897/00, apensado de idêntico teor. Em conseqüência, seja
declarada a prejudicialidade do apensado.

PROJETO DE LEI N.o 3.160/00 - do Sr. Valdeci Oliveira - que "altera o Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943, que institui a Consolidação das Leis do Trabalho".
RELArOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.o 3.162/00 - do SI'. Valdeci Oliveira - que "altera o Decreto-Lei nO 7.661, de 21 de junho de
1945 - Lei de Falências, e dá outras providências". (Apensado: Proejto de Lei nO 4.387/01)
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável a este e ao PL nO 4.387/01, apensado, de idêntico teor. Em conseqüência, seja declarada a
prejudicialidade do Projeto de Lei nO 4.387/01

PROJETO DE LEI N.o 3.204100 - do SI'. Marçal Filho - que "autoriza a movimentação do saldo das contas
vinculadas ao FGTS para reforma da casa própria ".
RELATOR: Deputado UNO ROSSI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 3.222/00 - do SI'. Nelson Marchezan - que "altera o art. 2°, da Lei nO 9.649, de 26 de outubro
de 1999, que "altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,7° e 9° da Lei n° 6.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá
outras providências ".
RELATOR: Depu\ac3o PEDRO CELSO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI H.o 3.281/00 - do Sr. De Velasco· que "dispõe sobre a concessão, pela União, de bolsas de
estudo para alunos, entre sete e catorze anos, cujos pais estejam desempregados, em escolas particulares, na
ausência de vagas em escolas públicas".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 3.293/00 - do SI'. De Velasco - que "dispõe sobre a limpeza e conservação das margens das
rodovias".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.o 3.300/00 - do Sr. Luiz Sérgio - que "disciplina o trabalho com Raios X ou substâncias
radioativas".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR!:A
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI H.O 3.359/00 - do Sr. Sampaio Dória - que "cria a notificação pública de perda ou afastamento de
cargo".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.400/00 - da Sra. Luci Choinacki - que "concede auxílio-moradia aos agricultores,
pescadores, garimpeiros, meeiros e arrendatários rurais de ambos os sexos".
RELArOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.o 3.439/00 • do Sr. Cezar SChirmer - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de
maio de 1990, a fim de permitir a movimentação da conta vinculada no FGTS para o pagamento do preço da
aquisição de lote destinado à construção de moradia própria". (Apensos: Projetos de Lei nOs 3.538/00; 3.580/00 e
3.871/00)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e aos PLs nOs 3.560/00,3.538/00 e 3.871/00
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PROJETO DE LEI N.o 3.515/00 - do Sr. Rubens Furlan - que "altera a redação dos an:s. 54 e 55 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovado pelo Decreto-lei na 5.452, de 1° de maio de 1943'.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e à emenda apresentada na comissão

PROJETO DE lEI N° 3.527/00 - do Sr. Paulo Paim - que "reajusta as contas vinculadas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, vigentes entre maio de 19B7 e junho de 1991, conforme os índices inflacionários integrantes do
perlodo". (Apensados: PL's nas 3.536/00 e 4.013/01)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável ao PL nÇ 3.527/00 e contrário aos PL's nOs 3.536/00 e 4.013/01, a;:Jensados.

PROJETO DE LEI N° 3.546/00 - do Sr. Antônio Palocci - que "altera a Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, lei de
Iicítações e contratos da administração pública, estabelecendo a Responsabilidade Social como exigência para
participação de licitações públicas".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.548/00 - do Sr. Dr Evilásio - que "acrescenta parágrafo único ao art. 11 da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, que "dispõe sobre o Regime Juridico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das fundações públicas federais".
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

PROJETO DE lEI N° 3.555-AlDO - do Sr. Celso Giglio - que "altera as Leis nas 6.932, de 7 de julho de 1981 e 8.138,
de 28 de dezembro de 1990, Que dispõem sobre a residência médica".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável, com adoção das emendas da Comissão de Seguridade Social e Família e contrário à
emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 3.609/00 - do Sr. Padre Roque - que "acrescenta dispositivos ao art. 20 da Lei n° 8.036, de 11
de maio de 1990, para permitir a movimentação da conla vinculada do FGTS para a quitação de financiamento de
bem de consumo durável, nas condições que especifica. e dá outras providências". (Apensado: Projeto de Lei nO
4.086/01)
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO
PARECER: favorável, com substitutivo a este e ao Projeto de Lei nO 4.086/01, apensaco.

PROJETO DE LEI N° 3.629/00 - do Sr. lédio Rosa - que "acrescenta parágrafo 30 ao art. 30 da Lei nO 8.906, de 04
de julho de 1994 e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 3.630/00 - do Sr. lédio Rosa - que "altera o art. 20 da Lei na 4.749. de 12 de agoslo de 1965,
a fim de autorizar o pagamento, no mês anterior ao do aniversário do trabalhador, de 40 a 50% da gratificação de
natal".
RELATOR: Deputado JOSt: MÚCIO MONTEiRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N." 3.647/00 - do Sr. Lincoln Porteia - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de consultas aos
trabalhadores e servidores publicos do sexo masculino, nas situações que especifica". {Apensos: Projetos de Lei nOs
3.890/00 e 3.902/00)
RELATOR: Deputado UNO ROSSI
PARECER: contrário a este e aos Projetos de Lei nOs 3.890/00 e 3.902/00, apensados

PROJETO DE LEI N.o 3.683/00 - do Sr. Mareio Biliar - que "altera o art. 83 da Lei nC 8.112, de 11 de dezembro de
1990, Que
'dispõe sobre o regime jurídico único das servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais'.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE lEI N° 3.704/00· do Sr. Celso Giglio • Que "acrescenta dispositivo à Lei nO 5.889, de 6 de junho de
1973, para dispor sobre a hora ficta noturna do trabalhador rural".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N" 3.710/00 - do Sr. Ricardo Izar - que "acrescenta inciso VIII e parágrafo unico ao art. 473 da
CLT. aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de 10 de maio de 1943, para dispor sobre falta justificada de pais de
crianças portadoras de deficiência fisica para acompanhamento de terapias e tratamentos médicos ".
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N° 3.711/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "altera o parágrafo único do art. B52-A da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT. aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.719/00 - do Sr. Alceu Collares· que "estabelece regras para os concursos públicos".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÕNIO FLEURY
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.722100 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a Lei na 8.036. de 11 de maio de 1990, que "dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências", para permitir a movimentação do saldo
da conta vinculada para aquisição de imóvel rural". (Apensado: Projeto de lei na 4.602101)
RELATOR: Deputado UNO ROSSI
PARECER: favorável. com substitutivo, a este e ao Projeto de Lei nO 4.602, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.736/00 - da Sra. Luíza Erundina - que "acrescenta parágrafo único e incisos I e 11 ao art. 2°
da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992 ". (Apensado: Projeto de Lei nO 4.456/01)
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Lei nO 4.456101, apensado

PROJETO DE LEI N° 3.762/00 - do Sr. Eduardo Campos - que "altera a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, que
"dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências, para permitir a movimentação do
saldo da conta vinculada pelos titulares de contas atingidos por calamidade pública ".
RELATOR: Deputado CANDINHO MAnOS
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 3.818/00 - do Sr. José Roberto Batochio - que "altera a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990,
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.o 3.644/00 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre a reparação extrajudicial à pessoa
que tenha sofrido dano fisico ou psicológico, causado por servidor público federal. estadual e municipal, da
administração direta e indireta. e dá outras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 3.854/00 - do Sr. Paulo José Gouvêa - que "acresce parágrafo ao art. 12 da Lei nO 8.429, de
2 de junho de 1992".
RELATOR: Depulado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.866/00· do Sr. Darcisio Perondi - que "acrescenta §§ 1° e 2° ao art. 3° da Lei na 5.659, de
11 de dezembro de 1972".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 3.894/00 - do Sr. Pompeu de Mattos - que "disciplina a publicidade e propaganda dos
Poderes Executivos. legislativos e Judiciário, e entidades da administração indireta". (Apensado: Projeto de Lei nO
4.327/01 )
RELATOR: Deputado Z~ GOMES DA ROCHA
PARECER: favorável a este e contrario ao Projeto de Lei nO 4.327/01, apensado.

PROJETO DE LEI N.o 3.925/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "permite o Poder Executivo a adotar medidas
de apoio aos servidores responsáveis por portadores de deficiências f1sicas e mentais".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 4.262/01- do Sr. Luiz Bittencourt - que "dispõe sobre o atendimento ao público pelos órgãos
da administração pública federal".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 4.364/01 - do Sr. Pedro Pedrossian Filho- que ·dispõe sobre a elevação das tarifas dos
serviços públicos que menciona".
RELATOR: Deputado CANDINHO MATTOS
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N.a 4.469/01- do Sr. Henrique Fontana - que "altera a Lei na 9.656, de 3 de junho de 1998. que
"dispõe sobre os planos seguros privados de assistência a saúde", instituindo o credenciamento universal de
profissionais de saúde ".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favoravel

PROJETO DE LEI N.o 4.523/01 - do Sr. Roberto Rocha - que "autoriza o Poder Executivo a transferir para o
domínio dos Municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do lumiar e Raposa, Estado do Mafanhão, os
terrenos de marinha e seus acrescidos localizados naqueles Municípios".
RELATOR: Deputado UNO ROSSI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.a 4.556-AJ01 - do Sr. Antonio Cambraia· que "cria tarifa especial de energia elétrica para
aplicação em atividades de irrigação exercidas por pequenos produtores rurais~'.

RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 4.605/01- do Sr. Nillon Capixaba - que "altera a Lei na 9.452. de 20 de março de 1997, para
ampliar as informações sobre a liberação de recursos para os Municípios".
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.615/01 - do Sr. Marcus Vicente - que "dá nova redação ao artigo 40 da lei na 5.700, de 01
de setembro de 1971". (Apensado: Projeto de Lei na 4.947/01)
RELATOR: Deputado ZÉ GOMES DA ROCHA
PARECER: contrário a este e favorável ao Projeto de Lei na 4.947/01, apensado

PROJETO DE LEI Na 4.619/01 .- do Sr. Paulo Gouvêa - que "veda a decretação de ponto facultativo nos órgãos e
entidades publicas federais".
RELATOR: Deputado ZÉ GOMES DA ROCHA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Na 4.635/01 - do Senado Federal- (PlS nO 225/01) - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 7.998.
de 11 de janeiro de 1990, para conceder o benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores que especifica. e dá
outras providências". (Apensado: Projeto de Lei na 5.034/01)
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
PARECER: favorável a este. coIT) substitutivo, e contrário ao Projeto de Lei nO 5.034/01, apensado

PROJETO DE LEI N.a 4.669/01 - do Sr.Waldomiro Fioravante - que ·institui adicional de periculosidade aos
motoristas profissionais".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.a 4.680/01- do Sr. Aldo Rebelo - que "'regulamenta o exercício das atividades profissionais de
Yõga e cria os Conselhos Federal e Regionais e Yõga".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE sA
PARECER: favorável. com emenda

PROJETO DE LEI N.a 4.688/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que ·proíbe a comercialização de produtos ou serviços
mortuários em hospitais públicos ou privados".
RELATORA: Deputada FATIMA PElAES
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI H.a4.725/01- do Sr. Orlando Fantazzini - que ·proíbe a discriminação por uso de tatuagens. no
ingresso no serviço público". (Apensado: Projeto de Lei na 5.136/01)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Lei nO 5.138/01, apensado

PROJETO DE LEI N° 4.747/01- do Sr. Paulo Lima - que "dispõe sobre o pagamento do auxílio-moradia, a cargo do
empregador, em benefício do empregado que não possua imóvel residencial".
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.764/01- do Sr. Pedro Celso - que "estabelece normas para a implementação das ações de
qualificação e requalificação profissional executadas com recurso do Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT, no
âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador - PLANFOR".
RELATOR; Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI N° 4.771/01 - do Sr. Carlos Santana - que "dispõe sobre o beneficio do seguro-desemprego aos
trabalhadores dispensados sem justa causa, em decorrência de medidas tomadas no âmbito do Programa
Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica".
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.845/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "acrescenta dispositivos à Lei n° 8.987. de 13 de
fevereiro de 1995. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Z~ GOMES DA ROCHA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.896101 - do Sr. Neuton lima - que "altera a redação do § 6° do Art. 580 da CLT, aprovada
pelo Decreto-lei nO 5.452, de I' de maio de 1943, isentando as entidades sem fins lucrativos do pagamento da
contribuição sindical ".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 5.049/01- do Sr. Miro Teixeira - que 'altera a redação do inciso IV do § 2" do Art. tO da Lei
n' 8.730, de 10 de novembro de 1993, Que "Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o
exerclcio ce cargos, empregos de funções nos Poderes Executivo. Legislativo e Judiciãrio, e dtl outras
providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrtlrio

PROJETO DE LEI N.o 5.051/01 - do Sr. Lincoln Porteia - que "acrescenta Partlgrafo Único ao Artigo 11 da Lei
nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispões sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações federais".
RELATOR: Deputado UNO ROSSI
PARECER: favorável

AVISO DE PRAZO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1~sessão

Última Sessão: 18/12101

Substitutivo (Art. 119. 11 e §1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.705/00 - do Sr. Geddel Vieira Lima - que "dispõe sobre o valor do salario minimo a partir de
l' de janeiro de 2001."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

Decurso: 311 sessão
Última Sessão: 14/12101

. Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PRO~ETODE ~El N° 5.456/01 - do Senado Federal - (PLS nO 146/1996) - que "dispõe sobre o regime tributário.
cambiai e administrativo das ZOnas de Processamento de Exportação, e da outras providências."
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo II
Horário: 911

A• Relatório:

Discussão e votação do Relatório Fínal da Subcomissão Especial de Inspeção Veicular
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B• Requerimentos:
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REQUERIMENTO Na 25101 - dos Srs. Pedro Chaves e Euler Morais - que "solicitam 8 realização de audiência
pública, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minories, com a presença do
representante do Ministério dos Transportes, os senhores Marconi PenUo, Governador do Estado de Goiás, Rogério
Amado Barzellay, Superintendente da Companhia Docas do Para/Administração das Hidrovias do Tocantins
Araguaia - CDP - AHITAR, e outras autoridades e entidades relacionadas ao assunto, a fim de prestarem
esclarecimentos sobre a implantação da Hidrovia Araguaia - Tocantins".

REQUERIMENTO N° 26101 - do Sr. Carlos Santana - que "solicite a realização de audiência pública com
representante do Ministério dos Transportes e com o Presidente do Conselho Nacional de Desestatização - CND.
Sérgio Amaral, para falarem sobre a privatização da BR-101",

c .Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 694-Al95 - do Sr. Alberto Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais do Transporte
Coletivo Urbano e dá outras providências" (apensado o PL n° 1.974196).
RELATOR: Deputado DulLlO PISANESCHI
PARECER: favorável ao PL nO 694-A/95, com subslitutivo, e contrário ao de nO 1.974/96, apensado
VISTA CONJUNTA aos Deputados Chico da Princesa e Teima de Souza, em 13.12.00

D· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE lEI N° 3.770/00 - do Sr. Chico da Princesa - Que "dispõe sobre a responsabilidade civil do prestador
de serviço de transporte coletivo uribano e metropolitano de passageiros e dá outras providências",
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: contrário
VISTA ao DeputadoAry Kara, emOS.12.01

PROJETO DE LEI N° 5.046/01 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dá ao Aeroporto Intemacional São
Paulo/Congonhas. localizado na cidade de São Paulo (SP), a denominação Aeroporto Internacional de Silo
Paulo/Congonhas - Comandanle Rolim".
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Paulo Gouvêa. em 05.12.01

PROJETO DE LEI N° 4.689/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre o horário de tráfego dos veiculos de
carga nas rodovias federais".
RELATOR: Deputado HAROLDO BEZERRA
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a sessão
Última sessão: 13/12/01

Substitutivo (art. 119, li, do RICO)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ. EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMiSsAo
PROJETO DE LEI N" 2.528-A/00 - do Sr. Ademir Lucas - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da condução em
aeronaves de desfibriládores externos automáticos".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL. 2905/97

ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
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Local: Plenário 3. Anexo 11
Horário: 14h

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Dezembro de 200 I

Continuação da Discussão do Parecer do Relator

PROJETO DE LEI N" 2.905. de 1997· do Sr. Fernando Gabeira - que "impõe condições para a comercialização de
alimentos geneticamente modificados" (apensados os PL's. 2.908/97. 2.919/97, 4.841/98, 349/99. 521/99, 929/99,
1.115/99, 1.191/99, 1.251/99. 1.262/99, 2.189/99, 2.523/00. 3.616/00, 3.743/00, 3.805/00. 3.849/00, 4.357/01 e
4.449/01).
RELATOR: Deputado CONFLJCIO MOURA
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 294-A195

BATALHÃO SUEZ

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h

Discussão do Parecer do Relator

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO Na 294-A, DE 1995 - do Sr. Sérgio Barcellos e Outros - que "dá nova
redação ao parágrafo primeiro do artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: favorável. com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
COMBATE AVIOL~NCIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 12, Anexo /I
Horário: 1411

Discussão do Relatório Final

RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 306-A/OO - PLANO NACIONAL DE CULTURA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h30

Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO Na 306-A, DE 2000 - do Sr. Gilmar Machado - que" Acrescenta o
parágrafo terceiro ao artigo 215 da Constituição Federal instituindo o Plano Nacional da Cultura".
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local: Plenário 1. Anexo 11
Horário: 14h30

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151·AJ95 E APENSADAS

SEGURANÇA PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta-feira 12 64645

Votação dos Destaques

PROPOSTA DE EM ENDA ACONSTITUiÇÃO N° 151-A. DE 1995 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que "altera a
redação do inciso 11 do art. 37 e do § 7° do art. 144 da Constituição Federal". (Apensadas as PECs nOs 156-Ai95,
514-Al97 e 613-Ai98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PARECER: favorável com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PL. 4874/01 .

ESTATUTO DO DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11. Anexo 11
Horário: 14h30

AUDIt:NCIA PÚBLICA

Convidados:

VALED DE PERRY, advogado;
SÓCRATES OLIVEIRA, ex-jogador de futebol: e
JUCA KFOURI. comentarista esportivo.

PROJETO DE LEI N° 4874, DE 2001 - do Sr. Silvio Torres - que "Institui o Estatuto do Desporto". (apensados:
Pl.04932/01 Pl.05342101)
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

COMISSÃO ESPECIAL

PL4~2~98·SEMENTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14h30

Requerimentos:

Do Deputado Moacir Michelelto, que solicita convidar o Sr. Marcus Vinicius Pratini de Moraes. Ministro da
Agricultura, Pecuária e do Abastecimento - MAPA; o Sr. Alberto Duque Portugal, Presidente da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. os Secretários de Estado da Agricultura e os Presidentes das
Empresas Estaduais de Pesquisa Agropecuária;

Do Deputado Moacir Michelelto. que solicita convidar o Sr. Ademir Assis Henning, Presidente da Associação
Brasileira dos Tecnólogos em Sementes - ABRATES:
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Do Deputado Moacir Micheletto, que solicita convidar Sr. Ivo Marcos Carraro, Presidente da Associação
Brasileira dos ObtenlDres Vegetais - BRASPOV;

Do Deputado Moacir Micheletlo, que solicita convidar o Sr. Antônio Ernesto de Salvo, Presidente da
Confederação Nacional da Agricultura· CNA;

Do Deputado Moacir Micheletlo, que solicita convidar o Senhor José dos Santos. Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura· CONTAG;

Do Deputado Moacir Michelello, que solicita convidar o Sr. Márcio Lopes de Freitas, Presidente da Organização
das Cooperativas Brasileiras· OCB;

Do Deputado Moacir Michelelto, que solicita convidar Sr. João Lenine Bonifácio e Sousa, Presidente da
Associação Brasileira dos Produtores de Sementes - ABRASEM;

Do Deputado Moacir Michelello, que solicita convidar o Sr. Wilson Lang. Presidente do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA;

Do Deputado Adão Pretto, que solicita convidar o Presidente da Concrab e da Associação Brasileira de
Agricultura Orgãnica;

Do Deputado Padre Roque, Que solicita, informações ao Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, sobre o envio a esta Comissão, de cópias dos contratos, acordos, convênios. ou outros
protocolos correlatos (incluindo termos aditivos e ajustes). firmados entre a Embrapa e empresas privadas, para
a obtenção e desenvolvimento de cullivares. desde o ano de 1990.

Do Deputado João Grandão. que solicita convidar o Diretor do CenargenlEmbrapa para, em audiência pública,
proceder ao diagnóstico sobre os investimentos públicos na pesquisa. no setor de sementes, deste 1995;
solicita ainda, convidar os pesquisadores Flávio Gandara e Manoel Baltazar;

Do Deputado Adão Preito, que solicita a convocação dos Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento, e da Ciência e Tecnologia, para em reunião de audiência pública, prestarem informações e
debaterem sobre os efeitos da execução da Lei nO 9.456/97 (Lei de Cultivares), em termos de concenlração e
desnacionalização do setor de sementes no Brasil, e de suas repercussões no controle da base técnica da
agricultura, bem como na dependência da pesquisa agrícola brasileira; solicita ainda, convidar a pesquisadores
em recursos genéticos, Ângela Cordeiro. Walter Belik. da UNICAMP, John Wilkinson do CPDNUFRJ, e. David
Halhaway;

Do Deputado Moacir Michelelto, que solicita convidar o Sr. Celso Roberto Tanzani. Presidente da Comissão
Estadual de Sementes e Mudas de São Paulo;

Do Deputado Moacir Micheletto. que solicita convidar o Sr. Ywao Miyamoto. Presidente da Associação
Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas - APASEM;

Do Deputado Moacir Michelello, que solicita convidar o Sr. Silas César Peixoto Filho, Presidente da Comissão
Estadual de Sementes e Mudas do Paraná;

Do Deputado Moacir Micheletto. que solicita convidar o Sr. Paulo Mata Ribas, Presidente da Comissão Estadual
de Sementes e Mudas de Minas Gerais;
Do Deputado Moacir Micheletto que solicita convidar o Sr. Siguê Matsuoka, Presidente da Comissão Estadual
de Sementes e Mudas de Goiás;

Do Deputado Moacir Micheletto, que solicita convidar o Sr. Edeon Vaz Ferreira, Presidente da Associação dos
Produtores de Sementes de Moto Grosso - APROSMAT;

Do Deputada Moacir MicheleltO, que solicita convidar o Senhor Carmélio Romano Roas, Presidente da
Associação dos Produtores de Sementes de Moto Grosso do SUL - APROSSUL

PROJETO DE LEI Na 4.828, de 1998· do Poder Executivo - que "dispõe sobre a produção, o comércio e a
fiscalização de sementes e dá outras providências·,
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-AIO1 - PRORROGAÇÃO DA CPMF

Local: Plenário 13, Anexo II
Horário: 14h30
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PROPOSTA DE MENDA A CONSTITUIÇÃO N° 407.A., DE 2001 - do Poder Execulivo· Que "acrescenta artigo
84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias"
RELATOR: DELFIM NETTO
PARECER: favorável. com substitutivo

VISTA: aos Deputados Dr. Rosinha. José Roberto Batochio, Pimentel Gomes e Ronaldo Caiado em 05/12/01

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 550-A/97 - ZONA FRANCA DE MANAUS

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSOES)

Decurso: 78 Sessão
Última sessão: 17112/01

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202. § 3°)

PROPOSTA DE MENDA A CONSTITUiÇÃO N° 550-A., DE 1997 • do Sr. Antônio Feijão e outros - que "dá nova
redação ao art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, altera o prazo de vigência da Zona Franca de
Manaus e dá outras providências". (apensadas: PECs 577/98; 591198 e 606/98).
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

CPI- PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 5, Anexo II
Horário: 14h

1. Audiência Pública
TOMADA DE DEPOIMENTO:

Sr. PEDRO MOREIRA SALLES, Presidente do Conselho de Administração do UNIBANCO; e
Sr. EZEQUIEL NASSER, ex-Diretor-Presidente eex-Consullor do Banco EXCEL.

2. Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 60/01 - do Sr. Mílton Temer e oulros - que "requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo
fiscal do Sr. Valdir da Costa Frazão, para os fins que especifica";

REQUERIMENTO N° 61/01 - do Sr. José Pimentel e outros - que "requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo
fiscal do Sr. Flávio de Souza Siqueira. para os fins que especifica";

REQUERIMENTO N° 62/01 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo
fiscal do Sr. Gilberto Loscilha. para os fins que especifica";

REQUERIMENTO N° 63/01 - do SI. José Pimentel e outros-que "requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo
fiscal do SI. Antônio Ademir Toledo da Silva, para os fins que especifica"; e

REQUERIMENTO N° 65/01 - do Sr. Ivan Valente - que "requer sejam convocados os Srs. Gustevo Loyola, ex
Presidente do Banco Central do Brasil e José Eduardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bamerindus, a
comparecer a esta Comissão. numa mesma audiência, para que em conjunto possam esclarecer contradições nos
procedimentos que antecederam a intervenção pelo Banco Central naquela instituição financeira e sua inclusão no
PROER"

JII - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCAlIZAÇAO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Locai: Plenário 02, Anexo 11
Horário: lOhs
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PROJETO DE LEI N" 7112001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$
241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), em favor do Ministério Público da União, para os fins qua
especifica".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N" 49/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa.
crédito suplementar no valor de R$ 40.059.186,00 (quarenta milhões, cinqüenta e nove mil, cento e oitenta e seis
reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 10J/200t-CN, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
dos Ministérios da Agricultura. Pecuária e Abastecimento e da Previdência e Assistência Social, crédito especial no
valor global de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER.
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projelo.

PROJETO DE LEI N° 117/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 186.129.607,00 (cento e oitenta e seis milhões, cenla e
vinte e nove mil, seiscentos e sete reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Senador MOREIRA MENDES.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto

PROJETO DE LEI N° 4412001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor d", Operações Oficiais de
C.rédito, crédito especial no valor de R$ 4.727.188.012,00 (quatro bilhões, setecentos e vinte e sete milhões, cento e
oitenta e Oito mil e doze leais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado ALMIR SA.
VOTO: favoravel, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 83/2001-CN. que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segundade Social da União, em favor dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor
globai de R$ 35.702.324,00 (trinta e cinco milhões. setecentos e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais), para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

Projeto de Lei nO 91/2001-CN, que "Abre ao Orçamenlo Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para os fins que
especifica" .
RELATOR: Deputado AIRTON OIPP.
VOTO: favorável, nos lermos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N" 78/2001-CN, que "Abre eos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor global de R$ 46.156.056,00 (quarenta e seis milhões, cento e cinqüenta e seis mil, cinqüenta e
seis reais), para reforço de dotações constantes no orçamento vigente".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA.
VOTO: favorãvel, nos tennos propostos no Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 40/2001-CN. que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 1.786.495,00 (um milhão, setecentos e oitenta e 8eis mil, quatrocentos e noventa
e cinco reais), para reforço de dotação consignada no vigente orçamento".

PROJETO DE LEI N° 101l200t-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de
R$ 159.865.925,00 (cento e cinqüenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco
reais), em favor de diversos Órgãos dos Poderes Executivo e Judiciãrio, para reforço de dotações consignadas no
orçamento vigente".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 43/2001-CN, que -Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 108.627.877,00 (cento e oito milhões, seiscentos e
vinte e sete mil, oilocentos e setenta e sete reais), para reforço de dolações consignadas nos orçamentos vigeflle".
RELATOR: Senador JOS~ COELHO.
VOTO: favorãvel, nos termos do Substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI NO 55/2001-CN, que "Abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor da Caixa
Econômica Federal, crédilo suplementar no valor de R$ 882.2t3,OO (oilocentos e oitenta e dois mil e duzentos e
treze reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Depulado ANIVALDO VALE.
VOTO: favorável. nos termos orooostos no Proieto.
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PROJETO DE LEI Na 105/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor global de R$
337.778.773,00 (trezentos e trinta e sete milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais),
para os fins que especifica".

. RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 100/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito suplementar no valor de R$ 64.849.851,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil,
oitocentos e cinqüenta e um reais), para reforÇO de dotação constante do orçamento vigente".
RELATOR: Senador LEOMAR aUINTANILHA.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 114/2001·CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, crédito suplemen1ar rio
valor global de R$ 62.640.000,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais), para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO
Voto: favorável, nos termos propostos no Projeto.
PROJETO DE LEI N° 125/2001-CN, que "Abre ao Orçamento de investimento, para 2001, em favor de diversas
empresas estatais federais, crédito especial no valor total de R$ 89.312.320,00 (oitenta e nove milhões. trezentos e
doze mil, trezentos e vinte reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 38/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em fevor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 10.034.000,00 (dez milhões, trin1a e quatro mil reais). pare reforço
de dotação constante do orçamento vigente".
RELATORA: Deputada LUCIA VÂNIA.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 110/2001-CN. que "Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
do Trabalho e Emprego, crédito especial no valor de R$ 215.016.600,00 (duzentos e quinze milhões, dezesseis mil e
seiscentos reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado EUJÁCfO SIMÕES.
VOTO: favoravel, nos termos propostos no Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 11612001-CN, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da Unillo crédito
suplementar no valor de R$ 4.630.3D7,OO (quatro milhões. seiscentos e trinta mil, trezentos e sete reais), em favor
do Ministério Público da União, para reforço de dotações constantes no orçamento vigente".
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N" 66/2001-CN, Que "Abre ao Orçamento Fiscal da Uniilo, em favor da Justiça Eleitoral. crédito
suplementar no valor de R$ 61.753,00 (oitenta e um mil, setecentos e cinQüenta e três reais), para reforÇO de
dotações constante do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 61/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de R$ 49.276.943,00 (quarenta e /lave milhões, duzentos e setenta e seis mil,
novecentos e quarenta e três reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N" 53/2DD1-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 3.902.410,00 (três milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e
dez reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado BASILIO VILLANI .
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 72/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor global de R$
4.547.578.00 (quatro milhões, Quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais), em favor da
Câmara dos Deputados e da Justiça Eleitoral, para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 7312001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de R$ 11.152.089,00 (onze milhões, cento e cinqüenta e dois mil, oitenta e nove
reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Senador SEBASTIÃO Rocha.
VOTO: favoravel, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI NO 93/2001-CN. que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecno.logia. crédito suplementar no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), para reforço de
dotaçoes constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.

VOTO: favorável, nos termos do Substitutivo apresentado.
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PR~JETO DE LEI N' 113/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédIto suplementar no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento·.
RELATOR: Senador AMIR LANDO
VOTO: favorável. nos termos do Substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N' 5B/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$ 9.984.000,00 (nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais).
para os fins que especifica".
RELATOR: Senador TIÁO VIANA.
VOTO: favorável, nos termos do Substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N° 94/2001-CN, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito
suplementar no valor global de R$ 7.063.992,00 (sete milhões, sessenta e três mil, novecentos e noventa e dois
reais), em favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário. para reforço de dotações constantes do orçamento
vigente".

RELATOR: Senador ADEMIR ANDRADE.
VOTO; favorável. nos termos do Substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N' 74/2001-CN, que "Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. em favor do Ministério
da Saude, crédito suplementar no valor de R$ 356.964.650,00 (trezentos e cinqüenta e seis milhões, novecentos e
sessenta e quatro mil, seiscentos 9 cinqüenta reais). para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Senador RONALDO CUNHA LIMA.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projato,

PROJETO DE LEI N° 75/2001-CN, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 110.890.528,00 (cento e dez milhões. oitocentos e noventa
mil. quinhentos e vinte e oito reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Senador ROMERO JUcA.
VOTO: favorável, nos termos do Substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N' 69/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ B5.314967,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e quatorze
mil, novecentos e sessenta e sete reais). para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente".
RELATOR: Senador NABOR JÚNIOR.
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N' 57/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento".
RELATOR: Senador NABOR JÚNIOR
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 95/2001-CN, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Defesa e de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios. crédito suplementar no valor global de R$ 157.926.359.00 (cento e cinqüenta e sete milhões,
novecentos e vinte e seis mil. trezentos e cinqüenta e nove reais), para reforço de dotações constantes dos
orçamentos vigentes".
RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 42/200t-CN. que "Abre ao Orçamento de Investimento. para 2001. em favor de diversas
Companhias Docas e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária .. INFRAERO. crédito suplementar no
valor total de R$ 24.180.816.00 (vinte e quatro milhões. cento e oitenta mil e oitocentos e dezesseis reais). para os
fins que especifica".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER REIS.
VOTO: favorável, nos termos do SubsUtutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N° 12112001-CN. que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segurídade Social da União. em favor da
Presidência da República, crédito especial no valor de R$ 6.900.000.00 (seis milhões, novecentos mil reais), para os
fins que especifica".
RELATOR: Senador FREITAS NETO
VOTO; favorável. nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 45/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes. crédito suplementar no valor de R$ 189.782.235.00 (cento e oitenta e nove milhões, setecentos e
oitenta e dois mil. duzentos e trinta e cinco reais). para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA.

PROJETO DE LEI N° 47/2001-CN, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 7.416.264,00 (sete milhões, quatrocentos e
dezesseis mil, duzentos e sessenta e quatro reais), para reforço de dolações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Depulado PEDRO CELSO.
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PROJETO DE LEI N° SO/2001-CN, que "Abre ao Orçamento de Investimento. para 2001, em favor do Banco do
Estado do Piaui S/A.• crédito suplementar no valor total de R$ 1.126.348.00 (um milhão, cento e vinte e seis mil.
trezentos e quarenta e oito reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO.

PROJETO DE LEI N° 54/2001-CN, que "Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Companhia Docas do Rio
de Janeiro - CDRJ. crédito especial no valor de R$ 600.830.00 (seiscentos mil e oitocentos e trinta reais). para os
fins que especifica".
RELATOR: Deputado PEDRO NAVAIS.

PROJETO DE LEI N° 56/200f-CN, que "Abre ao Orçamento de Investimento. para 2001: em favor da .Caixa
=conõmica Federal, crédito especial no valor de RS 439.519.186,00 (quatrocentos e tnnta e nove milhões.
quinhentos e dezenove mil e cento e oitenta e seis reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado PAULO BRAGA

PROJETO DE LEI N° 6312001-CN, que "Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de RS 44.872.297.00 (quarenta e quatro milhões,
oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e sele reais), para reforço de dotações constantes do orçamento
vigente".
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN.

PROJETO DE LEI N° 80/2001-CN. Que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em tavor dos Ministérios da
Agricultura. Pecuária. e Abastecimento, da Fa2:enda. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do
Planejamento. Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor global de R$
120.940.467.00 (cenlo e vinle milhões, novecentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.

PROJETO DE LEI N° 62/2001-CN. que "Abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de diversas
empresas estatais federais. crédito suplementar no valor de R$ 103.592.316.00 (cento e três milhões, quinhentos e
noventa e dois mil e trezentos e de2:0ito reais). para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado WElINTON FAGUNDES.

PROJETO DE LEI N° 8612001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor dos Ministérios da Fazenda,
Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior e Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor global de
R$ 130.704.280.00 (cento e trinta milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e oitenta reais). para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.

PROJETO DE LEI N° 8712001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito suplementar no valor de R$ 345.008.740,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões. oito mil e
setecentos e quarenta reais), para reforço de dolação consignada no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII.

PROJETO DE LEI N" 88/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito especial no valor de R$ 101.518.600,00 (cento e um
milhões. quinhentos e dewito mil e seiscentos reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI.

PROJETO DE LEI N° 8912001-CN, que "Abre ao Orçamento da Seguridede Social da União, em favor dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego. crédito suplementar no valor global de R$
1.943.620.937.00 (um bilhão. novecentos e quarenta e três milhões. seiscentos e vinte mil, novecentos e trinta e
sete reais) para reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY.

PROJETO DE LEI N° 92/2001-CN. que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do MinistElrio da' Ciência e
Tecnologia. crédito especial no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), para os fins que especifica".

RELATOR: Senador MOZARfLDO CAVALCANTI.

PROJETO DE LEI N° 96/2001-CN. Que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Educação. da Previdência e Assistência Sociai. da Saúde, da Cultura e do Trabalho e Emprego,
crédito suplementar no valor global de R$ 975.916.257,00 (novecentos e setenta e cinco milhões, novecentos e
dezesseis mil, duzentos e cinqüenta e sele reais), para reforço de dotações constantes dos orçamentos vigentes".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.

PROJETO DE lEI N° 107/200f-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração
Nacional. crédito suplementar no valor de R$ 7.809.200.00 (sete milhões, oitocentos e nove mil e duzentos reais).
para reforço de dotaçOes consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 108/2001-CN. que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério Esporte e
Turismo. crédito suplementar no valor de R$ 15.000.000.00 (quinze milhões de reais). para reforço de dotação
constante do orçamento vigente",
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES.
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PROJETO DE LEI N° 109/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fisl"..al da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO.

PROJETO DE LEI N° 112/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em tavor do Ministério da Integração,
Nacional, crédito suplementar no valor de RS 11.440.932,00 (onze milhões, quatrocentos e quarenta mil,
novecentos e trinta e dois reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE

PROJETO DE LEI N° 118/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das
Comunicações, crédito especial no valor de R$ 619.960.000,00 (oitocentos e dezenove milhões. novecentos e
sessenta mil reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputada HELENILDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 12212001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor global de R$
18.679.885,00 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), para os fins que
especifica".
RELATOR: Senador PAULO HARTUNG

PROJETO DE LEI N° 39/2001-CN, Que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no vaiar de R$ 20.542.003,00 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e trêS reais). para
reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO.

PROJETO DE LEI N° 46/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura,
crédito especial no valor de R$ 9.912.000,00 (nove milhões, novecentos e doze mil reais), para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputado VIRGILlO GUIMARÃES.

PROJETO DE LEI N° 4812001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em fallor dos Ministérios da Fazenda,
do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento
Agrário, crédito slJplementar no valor global de R$ 57.164.152,00 (cinqüenta e sete milhões, cento e sessenta e
quatro mil, cento e cinqüenta e dois reais), para reforço de dotações consignadas fiO vigente orçamento".
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO.

PROJETO DE LEI N° 51!2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia. crédito suplementar no valor de R$ 21.626.177 ,00 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e seis mil,
cento e setenta e sete reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR

PROJETO DE LEI N° 64/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação
crédito suplementar no valor de R$ 118.199.029,00 (cento e dezoito milhões, cento e noventa e nove mil. vinte f

nove reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA.
PROJETO DE LEI N° 6612001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República
e dos Ministérios de Minas e Energia, do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valol
global de R$ 79.318.140,00 (setenta e nove milhões, trezentos e dezoito mil, cento e quarenta reais), para reforço de
dolações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA.

PROJETO DE LEI N° 61/2001-CN, que 'Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 114.391.472,00 (cento e quatorze milhões. trezentos e noventa E

um mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para reforço de dolaçóes consignadas no orçamento vigente".
RELATOR: Deputado JOSE CHAVES.

PROJETO DE LEI N° 7612001-CN, que 'Abre ao Orçamento de Inllestimento, para 2001, em favor de diversa~

empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar no valor total de R$ 1.868.890.880,00 (um bilhão, oitocento~

e sessenta e oilo milhões. oitocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta reais), para os fins que específica".
RELATOR: Senador ROMERO JUCA.

PROJETO DE LEI N° 77/2001-CN, que "Abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de dIversas
empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito especial no valor total de R$ 675.193.444,00 (seiscentos e setenta e
cinco milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Senador ROMERO JUcA.

PROJETO DE LEI N° 8412001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputado JOSE PRIANTE.

PROJETO DE LEI N° 85/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Esporte e
Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 30.078.981,00 (trinta milhões, setenta e oito mil, novecentos e oitenta e
um reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente".
RELATOR: Deputado JOÃO CALDAS
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PROJETO DE LEI N° 88/2001-CN. que "Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério do
Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior. crédito especial no valor de R$ 101.518.600.00 (cento e um
milhões. quinhentos e dezoito mil e seiscentos reais). para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado ORLANDO OESCONSI.

PROJETO DE LEI N° 9712001-CN. que 'Abre ao Orçamanto Fiscal da União. em favor do Ministério. dos
Transportes. crédito suplementar no valor de R$ 39.146.439.00 (trinta e nove milhões, cento e Quarenta e seis mil.
quatrocentos e trinta e nove reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.

PROJETO DE LEI N° 106/2001·CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes. crédito suplementar no valor de R$ 108.706.278.00 (cento e oito milhões, setecentos e seis mil.
duzentos e setenta e oito reais). para reforço de dotações orçamentéirias no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado JOSIO BORBA.

PROJETO DE LEI N° 115/2001-CN, que 'Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
dos Ministérios da Educação, da Previdência e Assistência Social, da Cultura e do Esporte e Turismo. crédito
especial no valor global de R$ 28.187.435,00 (vinte e oito milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e
cinco reais). para os fins Que especifica".
RELATOR: Deputado JOSt CARLOS ALELUIA.

PROJETO DE LEI N° 119/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 60.000.000.00 (sessenta milhões de reais), para reforço de dotação
consigneda no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS

PROJETO DE LEI N° 123/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes. crédito suplementar no valor de R$ 63.426.504,00 (sessenta e três milhões, Quatrocentos e vinte e
seis mil, quinhentos e quatro reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento·.
RELATOR: Deputado PAULO MOURAO.

PROJETO DE LEI N° 124/2001·CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$ 5.520.000,00 (cinco milhões. quinhentos e vinte mil reais), para os fins
que especifica".
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA.

SUBTITULO 26.782.0237.5772.0001 - Construção de Contomos Rodoviários no Corredor Araguaia - Tocantins
BR- 060/GO, em Goiânia (Noroeste). da unidade Orçamentária 39.201 - ONER, listado no Quadro V anexo à Lei nO
10.171, de 05 de janeiro de 2001.
RELATOR: Deputada LUCIAVÀNIA
VOTO: pela eutorização da execução orçamentária do contrato firmado junto á construtora Caiap6, conforme Projeto
de Decreto Legislativo apresentado.

SUBTfTULO 26.782.0231.5743.0003 - Duplicação de Trechos Rodoviários no Corredor Transmetropolitano - BR·
381/SP - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116, da Unidade Orçamentária 39.201 - DNER. listado no Quadro V
anexo aLei n° 10.171. de 05 de janeiro de 2001.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
VOTO: pela autorização da execução orçamentária do contrato nO 158196, conforme Projeto de Decreto Legislativo
apresentado.

SUBTITULO 26.784.0231.3325.0001 - Recuperação da Infra-Estrutura PCr!lJária - Porto de Santos (SPl nc Estado
de São Paulo, da Unidade Orçamentária 39.213 - CODESP, listado no quadro V anexo á Lei n' 10.171, de 05 OG
janeiro de 2001.
RELATOR: Deputada ZÉ GOMES DA ROCHA.
VOTO: pela eutorização da execução orçamentária, conforme Projelo de Decreto Legislativo apresentado,

SUBTfTULO 20.607.0379.1836.0047 - Construção de Obras de Infra-Estrutura de Irrigação de Uso Comum 
Projeto Várzea de Sousa no Estado da Paraiba, da Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração
Nacional, listado no Quadro V anexo à Lei nO 10.171, de 05 de janeiro de 2001.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
VOTO: pele autorizacáo da execucão orcamentaria. confnnnf! Proieto df! Df!r.rAtn I Ani~l"tivn "nr"~"nt,,<1n

SUBTITULO 23.695.0420.1615.0001 - Modernização da Infra-Estrutura Aeroportuária em Salvador - BA e demais
recursos federais vinculados à obra, da Unidade Orçamentária 51.201 - EMBRATUR , listado no Quadro V anexo à
Lei na 10.171, de 05 de janeiro de 2001.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
VOTO:. pela autorização da execução orçamentária, com a condição de que sejam estritamente cumpridas as
determinações estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União , conforme Projeto da Decreto Legislativo
apresentado.

B - Requerimentos
Do Sr. João Leão, solicitando que a Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização faça uma
viagem de reconhecimento ao Vale do São FranCISco, principalmente agora nos 500 anos da sua Descoberta.

Dos Srs. Luciano Castro e Pedro Novais. solicitando a realização da audiência pública para debater as verbas
relacionadas ao Ministério do Meio Ambiente no PL 3212001·CN, que "Eslima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exerclcio do 2002".

Encerra-se a sessão as 19 horaas e 19 minutos
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Ata da 2628 Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 11 de dezembro de 2001

Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente

ÀS 19 HORAS E 23 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Aécio Neves

Barbosa Neto

Paulo Rocha

RORAIMA

Airton Cascavel

Alceste Almeida

Francisco Rodrigues

Luciano Castro

Luis Barbosa

Presentes de Roraima : 5

AMAPÁ

Antonio FeijSo

Dr. Benedito Dias

Eduardo Seabra

Evandro Milhomen

Fátima Pelaes

Jurandil Juarez

Sérgio Barcellos

Presentes de Amapá : 7

PARA

Anivaldo Vale

Asdrubal Bentes

Babá

Oeusdeth Pantoja

Elcione Barbalho

Gerson Peres

Giovanni Queiroz

Haroldo Bezerra

José Priante

Josué Bengtson

Nicias Ribeiro

Renildo Leal

Vic Pires Franco

Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará : 12

AMAZONAS

Atila Lins

Or. Gomes

Euler Ribeiro

Francisco Garcia

Ciro Nogueira
Pedro Valadares
Enio Bacci
Wilson Santos

Partido

PPS

PL

PFL

PFL

PFL

PSDB

PPB

PTB

PSB

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PMDB

PT

PFL

PMDB

PPB

PDT

PSOB

PMDB

PTB

PSDB

PTB

PFL

PSDB

PFL

PFL

PFL

PFL

Bloco

POT/PPS

PUPSL

PFLlPST

PFUPST

PFUPST

PSB/PCOOB

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFL/PST
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Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelino PFL PFUPST

Silas Câmara PTB

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB

Presentes de Amazonas :8

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS

Confúcio Moura PMOB

Eurípedes Miranda POT PDT/PPS

Expedito Júnior PSOB

Marinha Raupp PMOB

Oscar Andrade PL PUPSL

Sérgio Carvalho PSOS

Presentes de Rondonia :7

ACRE

IIdefonço Cordeiro PSDB

João Tota PPB

Márcio Bittar PPS POT/PPS

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT

Sérgio Barros PSOB

Presentes de Acre : 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTS

Oalares Nunes PMOB

Edmundo Galdino PSDB

Freire Júnior PMDB

Igor Avelino PMOB

Kátia Abreu PFl PFUPST

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourao PSDB

Presentes de Tocantins: 8

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB

Cesar Bandeira PFL PFUPST
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Costa Ferreira PFL PFUPST

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL PFUPST

Gastão Vieira PMDB

João Castelo PSOB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB

Neiva Moreira POT POT/PPS

Nice Lobão PFL PFUPST

Paulo Marinho PFL PFUPST

Pedro Fernandes PFL PFUPST

Pedro Novais PMDB

Roberto Rocha PSOB

Sebastião Madeira PSOB

Presentes de Maranhão :15

CEARÁ

Adolfo Marinho PSOB

Almeida de Jesus PL PUPSL

Aníbal Gomes PMOB

Eunício Oliveira PMDB

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOE

José Linhares PPB

José" Pimentel PT

Léo Alcântara PSOB

Manoel Salviano PSOB

Marcelo Teixeira PMOB

Mauro Benevides PMDB

Moroni Torgan PFL PFUPST

Nelson Otoch PSDB

Pimentel Gomes PPS POTlPPS

Pinheiro Landim PMOB

Raimundo Gomes de Matos PSOB
#

Roberto Pessoa PFL PFL/PST

Rommel Feij6 PSDB

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOE

Vicente Arruda PSDB

Presentes de Ceará : 20
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PIAuí

Átila lira PSOB

B.Sã PSOB

Heráclito Fortes PFL PFUPST

João Henrique PMOB

Marcelo Castro PMDB

Mussa Damas PFL PFLlPST

Paes Landim PFL PFUPST

Themlstocles Sampaio PMDB

Wellington Dias PT

Presentes de Piauí : 9

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB

Carlos Alberto Rosado PFL PFLlPST

Henrique Eduardo Alves PMDB

Iberê Ferreira PTB

Lavoisier Maia PFL PFUPST

Ney Lopes PFL PFUPST

Presentes de Rio Grande do Norte : 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL PFUPST

Armando Abilio PSDB

Avenzoar Arruda PT

Carlos Dunga PTB

Damiao Faliciano PMDB

Domiciano Cabral PSDB

Enivaldo Ribeiro PPB

Inaldo Leitão PSDB

Ricardo Rique PSDB

Wilson Braga PFL PFUPST

Presentes de Paraíba : 10

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

Carlos Batata PSDB

Clementino Coelho PPS POT/PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCOOB
Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB

Fernando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB
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Inocêncio Oliveira PFL PFUPST

João Colaço PSDB

Joaquim Francisco PFL PFLlPST

Joel De HolJanda PFL PFLlPST

José Chaves PMDB

José Múcío Monteiro PSDB

Luciano Bivar PSL PUPSl

Luiz Piauhylino PSDB

Marcos de Jesus PL PLlPSL

Maurilio Ferreira Lima PMDB

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Pedro Corrêa PPB

Pedro Eugênio PT

Ricardo Fiuza PPB

Wolney Queiroz PDT PDT/PPS

Presentes de Pernambuco : 22

ALAGOAS

Augusto Farias PPB

Divaldo Suruagy PST PFUPST

Helenildo Ribeiro PSDB

João Caldas PL PUPSL

José Thomaz Nonô PFL PFUPST

Luiz Dantas PTB

Olavo Calheiros PMDB

Regis Cavalcante PPS PDTlPPS

Presentes de Alagoas : 8

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS PDT/PPS

Jorge Alberto PMDB

José Teles PSDB

Sérgio Reis PTB

Presentes de Sergipe: 6

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFUPST

Benito Gama PMDB

Coriolano Sales PMDB

Eujácio SimOes PL PlIPSL

Félix Mendonça prB

Francistõnio Pinto PFL PFUPST
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Gerson Gabrielli PFL PFUPST

Jaime Fernandes PFl PFUPST

Jairo Carneiro PFL PFUPST

Jaques Wagner PT

João Almeida PSDB

João Carlos Bacelar PFL PFUPST

Joi:lo Lei:lo PPB

Jonival Lucas Junior PMDB

Jorge Khoury PFL PFLlPST

José Carlos Aleluia PFL PFUPST

José Lourenço PMDB

José Rocha PFL PFUPST

Jutahy Junior PSDB

leur lomanto PMDB

Luiz Alberto PT

Luiz Moreira PFL PFUPST

Mário Negromonte PPB

Milton Barbosa PFL PFUPST

Nilo Coelho PSOB

Paulo Braga PFL PFUPST

Paulo Magalhães PFL PFUPST

Pedro Irujo PFL PFLlPST

Roland lavlgne PMDB

Saulo Pedrosa PSOB

Ursicino Queiroz PFL PFLlPST

Waldir Pires PT

Walter Pinheiro PT

Yvonilton Gonçalves PFL PFLlPST

Presentes de Bahia : 34

MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB

Arace\y de Paula PFL PFUPST

Bonifácio de Andrada PSOB

Cabo Júlio PST PFUPST

Carlos Mosconi PSDB

Cleuber Carneiro PFL PFLlPST

Custódio Mattos PSDB

Oanilo de Castro PSOB

Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSOB
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Elias Murad PSDB

Ellseu Resende PFL PFUPST

Fernando Diniz PMDB

Gilmar Machado PT

Hélio Costa PMDB

Herculano Anghinetti PPB

Ibrahim Abí-Ackel PPB

Jaime Martins PFL PFUPST

Joao Magalhaes PMDB

João Magno PT

José Militão PTB

Lael Varella PFL PFUPST

lincoln Porteia PSL PUPSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Marcos Lima PMDB

Maria do Carmo Lara PT

Maria Elvira PMDB

Mário Assad Júnior PL PUPSL

Mário de Oliveira PST PFUPST

Mauro Lopes PMDB

Narcio Rodrigues PSDB

Nilmário Miranda PT

Ode/mo Leao PPB

Olimpio Pires POT PDT/PPS

Osmânío Pereira PSDB

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL PLlPSL

Rafael Guerra PSDB

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz PTB

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL

Saulo Coelho PSOS

Silas Brasileiro PMOB

Tilden Santiaoo PT

Virgilio Guimarães PT

Viltorio Medioli PSDB

Walfrido Mares Guia PTB

Zezé Perrella PFL PFUPST

Presentes de Minas Gerais :48
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EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB

João Coser PT

José Carlos Elias PTB

José Carlos Fonseca Jr. PFL PFLlPST

Max Mauro PTB

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS

Rita Camata PMDB

Rose de Freitas PSOB

Presentes de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL PFUPST

Alexandre Santos PSOB

Arolde de Oliveira PFL PFUPST

Bispo Rodrigues PL PL/PSL

Candinho Mattos PSDB

Carlos Nader PFL PFUPST

Carlos Santana PT

Comélio Ribeiro PL PUPSL

Oino Fernandes PPB

Or. Helena PSDB

Eber Silva PST PFUPST

Eurico Miranda PPB

Fernando Gabeira PT

Fernando Gbnçalves PTB

fédio Rosa PFL PFUPST

Itamar Serpa PSDB

Jair Bolsonara PPB

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOE

João Mendes PFL PFUPST

João Sampaio POT PDT/PPS

Jorge Bitlar PT

Jorge Wilson PMOB

Laura Carneiro PFL PFUPST

Luisinho PPB

Luiz Sérgio PT

Márcio Fortes PSOB
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Milton Temer PT

Miriam Reid PSB PSB/PCOO

Miro Teixeira PDT PDT/PPS

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOO

Paulo de Almeida PFL PFUPST

Paulo Feij6 PSOB

Paulo Lessa PP8

Reinaldo Gripp PL PUPSL

Rodrigo Maia PFL PFLlPST

Ronaldo Santos PSOB

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sesslm PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOI

Presentes de Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

André 8enassi PSOB

Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos Pannunzio PSDB

Antonio Kandir PSDB

Arnaldo Faria de Sá PTB

Arnaldo Madeira PSDB

Ary Kara PTB

Bispo Wanderval PL PLlPSL

Celso Russomanno PPB

Chico Sardelli PFL PFUPST

Clovis Volpi PV

Corauci Sobrinho PFL PFUPST

De Velasco PSL PUPSL

Delfim Nelto PPB

Or. Hélio POT POT/PPS

Duilio Pisaneschi PTB

Emerson Kapaz PPS PDT/PPS

Fernando Zuppo PSDC

Gilberto Kassab PFL PFUPST

Iara Bernardi PT

Ivan Valente PT

Jair Meneguelli PT

João Eduardo Dado PDT PDT/PPS
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Jorge Tadeu Mudalen

José Anibal

José de Abreu

José Dirceu

José Genoino

José Indio

José Roberto Batochio

Kincas Mattos

Lamartine PoseUa

Luciano Zica

Luiz Antonio Fleury

Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiza Erundina

Marcelo Bamieri

Marcos Cintra

Medeiros

Michel Temer

Milton Monti

Moreira Ferreira

Nelo Rodolfo

Nelson Marquezelli

Neuton Lima

Orlando Fantazzini

Paulo Kobayashi

Professor Luizinho

Ricardo Berzoini

Ricardo Izar

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi

Sampaio Dória

Silvio Torres

Teima de Souza

Valdemar Costa Neto

Wagner Rossi

Xico Graziano

Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulo : 60

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro

Uno Rossi

MuriJo Domingos

Pedro Henry

Ricarta de Freitas

Teté Bezerra

Presentes de Mato Grosso : 6

PMDB

PSDB

PTN

PT

PT

PMDB

PDT

PSB

PMDB

PT

PTB

PT

PSB

PMDB

PFL

PL

PMDB

PMDB

PFL

PMDB

PTB

PFL

PT

PSDB

PT

PT

PTB

PPS

PSDB

PSDB

PSDB

PT

PL

PMDB

PSDe

PSDB

PFL

PSDB

PTB

PPB

PSDB

PMOB

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSBIPCDOB

PFUPST

PUPSL

PFLlPST

PFUPST

PDTIPPS

PLlPSL

PFUPST



64664 Quarla- feira 12

DISTRITO FEDERAL

DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2001

Alberto Fraga

Geraldo Magela

Jorge Pinheiro

Osório Adriano

Paulo Octávio

Pedro Celso

Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 7

GoIÁs

Euler Morais

Geovan Freitas

Jovair Arantes

Lidia Quinan

Luiz Biltencourt

Nair Xavier Lobo

Norberto Teixeira

Pedro Canedo

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Presentes de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz

João Grandão

Manoel Vitório

Marçal Filho

Marisa Serrano

Nelson Trad

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ

Affonso Camargo

A1ex Canziani

Basilio Villani

Chico da Princesa

Dilceu Sperafico

Dr. Rosinha

Flávio Arns

PMDB

PT
PMDB

PFL

PFL

PT

PPB

PMDB
PMDB

PSDB
PSDB

PMDB
PMDB

PMDB

PSDB

PMDB
PPB

PFL
PFL

PMDB

PT
PT
PMDB

PSDB

PTB
PMDB

PSDB

PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PT

PFUPST
PFUPST

PFUPST
PFUPST
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Gustavo Fruet

Hermes Parcianello

lris Simões

Ivanio Guerra

José Borba

José Carlos Martinez

José Janene

Luciano Pizzatto

Luiz Carlos Hauly

Márcio Matos

Max Rosenmann

Moacir Micheletto

Nelson Meurer

Odllio Balbinolti

Oliveira Filho

Osmar Serraglio

Padre Roque

Ricardo Barros

Rubens Bueno

Santos Filho

Werner Wanderer

Presentes de Paraná : 28

SANTA CATARINA

Anlônio Carlos Konder Reis

Car1ilo Merss

Edinho Bez

Edison Andrino

Fernando Coruja

Hugo Biehl

João Matos

Luci Choinacki

Paulo Gouvêa

Pedro Bitlencourt

Serafim Venzon

Vicente Caropreso

Presentes de S~nta catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Preito

Airton Dipp

Alceu Collares

Ana Corso

PMDB

PMDB

PTB

PFL

PMDB

PTB

PPB

PFL

PSDB

PTB

PMDB

PMDB

PPB

PSDB

PL
PMDB

PT

PPB

PPS

PFL

PFL

PFL

PT

PMDB

PMDB

PDT

PPB

PMDB

PT

PFl

PFL

PDT

PSDB

PT

PDT

PDT

PT

PFllPST

PFUPST

PUPSL

PDT/PPS

PFUPST

PFllPST

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS
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Augusto Nardes

Cezar Schirmer

Clqvis IIgenfritz

Felter Junior

Fioravante

Germano Rigotto

HenriQue Fontana

Júlio Redecker

Marcos Rolim

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Marchezan

Orlando Desconsi

Osmar Terra

Osvaldo Biolchi

Paulo José Gouvêa

Paulo Paim

Pompeo de Mattos

Roberto Argenta

Telmo Kirst

Veda Grusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 24

PPB

PMDB

P·T

PPB
PT

PMDB
PT

PPB

PT

PMDB
PSOS

PT

PMDB

PMOB
PL

PT
PDT

PHS

PPB
PSOB

PUPSL

POT/PPS

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 445 Senho
res Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. OLlVEIRÀ FILHO, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se à

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,

"Requeremos, nos termos do art. 155
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, urgência para apreciação do Projeto
de Lei n° 4.177, de 2001, que dispõe sobre
a atualização monetária dos valores expres
sos em reais na Lei n° 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, que altera a legislação do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas".

Sala das Sessões, em
Assinam : Walter Pinheiro, Líder do PT; Pedro

Eugênio, PT; Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPST; Milton Monti, Vice-Líder do
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PMDB; Odelmo Leão, Líder do PPB; Rubens Bueno,
Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS; Bispo
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PLlPSL;
Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS; Inácio Arruda, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB e Jutahy Júnior, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
o Plenário sobre a forma de votação. Havendo
unanimidade do Plenário, a votação poderá ocorrer
simbolicamente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB é favorável ao
requerimento, mas sem compromisso com o mérito.
Devido ao trabalho de negociação que está sendo
desenvolvido entre as várias Lideranças e o Governo,
oportunamente discutiremos o mérito.

Portanto, repetimos, somos favoráveis ao
requerimento, mas sem compromisso com o mérito.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há dúvida de
que alguém, nesta Casa, se posicionará contra a
urgência da correção da tabela do Imposto de Renda.

Existem opiniões diferentes com relação ao
índice de recomposição da tabela. Há vários índices
previstos. Não podemos nos comprometer, de forma
alguma, com esses índices enquanto não se firmar
um acordo consistente.

Que votemos a matéria rapidamente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não somos
contra o mérito da urgência, como lembra o Deputado
Professor Luizinho, mas contra a forma de
apresentação da urgência, em sessão extraordinária,
sem haver pauta prévia estabelecendo que essa
matéria viria em regime de urgência.

Regimentalmente, ainda que a favor do mérito,
desejamos que a votação se proceda pelo sistema
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Líder
Arnaldo Faria de Sá, foi comunicado previamente ao
Plenário que essa matéria entraria na pauta da
sessão extraordinária.

Não havendo unanimidade, a votação ocorrerá
nominalmente. Aguardaremos apenas a reparação
do sistema para a votação.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL - AP
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. FETTER JÚNIOR (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. OSVALDO REIS (PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, o meu voto foi de acordo com o do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se não
houver nenhuma objeção dos Srs. Líderes, a Mesa
indicará no painel a orientação favorável, já que do
requerimento consta a assinatura de todos os Líderes
partidários. Todos encaminharão favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim".

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL 
AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
encaminha o voto "sim".

O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. MAURO LOPES (PMOB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
o meu voto foi de acordo com o do partido.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.
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A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, regis
tro a presença na Câmara Federal da Sra. Lilian Celi
berti, Presidenta da ONG Cotidiano Mulher, do Uru
guai. S.Sa. veio a Brasília a convite da coordenação
da bancada feminina e trouxe-nos um pouco da sua
grande experiência.

Quero lembrar que a Sra. Lilian Celiberti foi se
qüestrada em 1978, junto com seu marido, com o
apoio de policiais uruguaios e gaúchos. Ela ficou de
sap~recida por alguns meses, o que mobilizou toda a
mídia do MERCOSUL.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, o meu voto foi de acordo com o do partido.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que V. Exa informasse ao Plenário a matéria
seguinte. De repente, pode ser o projeto que trata da
criação do Estado do Carajás, e precisamos mobilizar
toda a Casa. Está havendo votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A urgên
cia do projeto do Estado. do Carajás, como comuni
quei a V. Exa , ao lado de outras urgências, pela exigüi
dade do tempo, estarão pautadas com prioridade na
sessão da quarta-feira, amanhã.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Muito obrigado,
Sr. Presidente. Vamos convocar todos a votar.

a SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em segui
da a esta matéria, será votada a urgência referente à
criação e estruturação da carreira previdenciária no
âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.
Somente submeterei essa matéria à deliberação se
houver consenso absoluto na Casa e se a votação pu-

I. der ser simbólica. Não podendo ser simbólica, lamen
tarei profundamente não poder colocá-Ia em votação,
já que seguirei o mesmo procedimento em relação a
outras urgências e entraremos direto no projeto se-

guinte da pauta, mantendo a prioridade do projeto de
V. Exa para a pauta de amanhã, Deputado Giovanni
Queiroz.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - A pauta de ama
nhã na sessão ordinária. É isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Isso.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
muito obrigado pela atenção de V. Exa Aliás, V. Et'
tem sido muito gentil com o Pará, com o Estado do
Carajás, com o Estado do Tapajós.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tenho de
cumprimentar V. ExB pela luta hercúlea que aqui de
sempenha em favor do seu Estado e da região que re
presenta, Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Obrigado.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei a Liderança.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Tem V. Exa
a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB está enca
minhando a favor da urgência do projeto de correção
da tabela do Imposto de Renda. Ressalto ainda estar
a bancada muito otimista que amanhã se encontre
uma solução semelhante à que V. Exa conduziu hoje
em relação ao salário mínimo.

Por solicitação do Presidente Aécio Neves, per
guntou-se ao PSDS a posição que adotaria em rela
ção ao salário mínimo de 200 reais, e o partido resol
veu apoiá-lo, dando as condições necessárias por
meio de proposta orçamentária realista. E, para que
isso seja possível, é preciso fazermos cortes nas
emendas de bancada e de Comissões.

Sr. Presidente, o PSDB não deixará de criar
condições objetivas para o salário mínimo de 200 rea
is. Vamos apoiar a solicitação do Presidente Aécio
Neves de termos uma solução política factível, dentro
do orçamento realista que desejamos. O Relator do
Orçamento, Deputado Sampaio Dória, já apontou
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para todos nós essa possibilidade, que contará com o respeito ao mérito, na mesma sessão em que a ur-
apoio do PSDB. gência é votada.

Já que tivemos grande avanço hoje em relação Portanto, se o mérito vier a ser votado, o será
ao Imposto de Renda, esperamos que amanhã, nas em outra sessão, com definição anterior desta Presi-
conversas que vamos ter em relação ao percentual dência.

desse imposto, se encontre uma solução também po- A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
sitiva para a sociedade brasileira. peço a palavra pela ordem.

Por tudo isso, Sr. Presidente, solicitamos aos
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Deputados do PSDB que compareçam agora a esta Exa a palavra.
sessão extraordinária, para votar "sim". Assim, tere-
mos ainda hoje a possibilidade de, por meio de acor- A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ.
do, solucionarmos a questão da proposta do INSS e Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden-
também de votarmos importante PEC que possibilita te, quero apenas tranqüilizar V. Exa no sentido de que
o ingresso de 30% do capital estrangeiro nas empre- todos os Deputados da Comissão de Seguridade So-
sas de comunicação, sendo permitido ainda que o cial e Família já têm ciência do projeto e trabalharam
controle acionário não se dê apenas por pessoa físi- no acordo feito com o INSS. Portanto, nenhum deles
ca, mas também por pessoa jurídica. e, tenho certeza, nenhum dos Líderes pedirá verifica-

Portanto, Sr. Presidente, recomendamos aos ção nominal na votação específica sobre o acordo da
Deputados do PSDB que compareçam e votem "sim". greve da Previdência Social, qual seja o projeto que

cria a carreira previdenciária.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos deixar Trata-se de ampla negociação desta Casa. To-
claro a todos que não somos preciosistas, do ponto dos os Srs. Líderes assinaram os recursos necessári-
de vista do Regimento, quando se trata de questões os à implantação do projeto e talvez seja esse um dos
profundamente consensuais. Além de consensuais, mais simples votados nesta Casa, levando-se em
têm ação imediata. Se não votarmos a tabela do conta todas as greves pelas quais passamos.

Imposto de Renda agora, não teremos como resolver Obrigada, Sr. Presidente.
um problema que está se tornando angustiante ao O SR. JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente,
conjunto da sociedade brasileira. peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, não há como colocar em risco a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
votação da urgência, já que V. Exa, segundo acordou, Exa a palavra.

vem cumprindo à risca o procedimento de votarmos O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP. Sem revi-
numa sessão a urgência e, em outra, o mérito. Res- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
guardamos tudo, não há nenhum problema. votei de acordo com a orientação do PSDB.

Primeiro, gostaria de ter feito o apelo anterior-
mente, para ter resolvido já a questão do Imposto de A SRA. DOLORES NUNES (PMDB - TO. Sem
Renda. Segundo, que não se faça a exigência da vo- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an-
tação nominal quanto ao acordo do pessoal do INSS, terior, votei segundo a orientação do PMDB.

para que possamos ter a urgência votada e, amanhã, O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
avaliamos o mérito. Se porventura tivermos problema peço a palavra pela ordem.
de mérito, pararemos com o projeto nesse aspecto. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Mas não temos como brecar a possibilidade de ele Exa a palavra.

avançar neste momento. O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Portanto, estamos a favor da tabela do Imposto Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

de Renda e do INSS. no meu entendimento, a apresentação desses dois
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa requerimentos de urgência na sessão de hoje é abso-

agradece a manifestação de V. Exa
, reiterando que in- lutamente procedente, pois são matérias que exigem

seriu essa matéria na pauta de forma adequada, já essa prerrogativa: o Imposto de Renda e a resolução
que não a colocará ou a qualquer outra, no que diz da greve do INSS.
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Quero apenas lembrar que, com relação à ma
téria que ora estamos votando - a urgência para a vo
tação do projeto que regulamenta o Imposto de Ren
da -,nós, do por e do PPS, vamos reavaliar seu mé
rito. É preciso observar que projeto dessa natureza,
que visa corrigir a tabela e o confisco feito ao longo de
todo um período, não pode ser simplesmente objeto
de acordo, com valores diminutos, pois permanece
parcela importante de confisco.

Então, em relação ao mérito, queremos discutir
amplamente essa matéria, que estará na pauta ama
nhã. Temos propostas e entendemos que o consenso
proclamado em torno da alíquota de 17,5% não é
adequado. Com confisco não pode haver consenso.
Estamos discutindo se o confisco é maior ou menor.
Não pode haver confisco algum. Amanhã, vamos dis
cutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em segui
da, vamos encerrar a votação. A orientação dos Srs.
Líderes é favorável. Será registrado o voto dos que
estão em plenário. A Presidência lamenta que nem to
dos estejam aqui neste instante.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero convocar todos os Deputados do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB para virem votar pela ur
gência. Entendemos relevante a aprovação deste
projeto, de autoria do Senador Paulo Hartung, do
PSB do Espírito Santo.

Como disse muito bem o Deputado Fernando
Coruja, não há acordo com relação ao mérito do pro
jeto, porque se trata de restabelecer a vigência da
Constituição na matéria.

O Governo, por sua omissão em não atualizar a
tabela de Imposto de Renda, estava conseguindo o
aumento desse tributo sem que a lei o estabelecesse,
o que é inconstitucional. O Governo não podia e não
pode jamais contar com receita advinda de uma in
constitucionalidade, de uma ilegalidade. O Governo
não pode contar com receita do aumento do Imposto
de Renda por não ter atualizado a tabela. Isso é veda
do por lei. Ele não pode aumentar ou instituir tributos
sem que a lei estabeleça, e assim dispõe o art. 150 da

Constituição. É uma regra que vem, Sr. Presidente,
desde a Magna Carta assinada em 1215.

De maneira que não temos nenhum acordo com
relação a esta matéria. Não podemos concordar com
nenhum confisco, seja grande ou pequeno, por parte
do Governo.

Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) ..,... Sr.
Presidente, acredito que esta Casa, mais uma vez,
afirma-se. Louvo V. Exa por dois episódios
fundamentais. O primeiro foi o momento em que V.
Exa tomou conhecimento da proposta do PFL, numa
discussão no Palácio do Planalto. Naquela
oportunidade, V. Exa disse que envídaria esforços,
como Presidente da instituição, para que a matéria
fosse aprovada.

Hoje, V. Exa prestou homenagem ao PFL e ao
seu Líder comparecendo à Liderança do partido.
Agradeço a V. Exa esse gesto, com o qual, mais uma
vez, demonstra grandeza, humildade e seriedade no
trato da coisa pública. A atuação de V. Exa foi
fundamental para que chegássemos ao pleno
entendimento em torno da nossa proposta.

O salário mínimo de 200 reais, Sr. Presidente,
será obtido graças a nós, que cortaremos na nossa
própria carne. Nós cortaremos 50% das emendas de
Comissões e de 10% a 12% das possíveis emendas
de bancadas. Essas emendas nunca foram liberadas
100%, mas no máximo 50% delas. Mas nós vamos
cortá-Ias para demonstrar que estamos dispostos a
fazer um esforço em benefício do povo brasileiro.

Este projeto é da instituição, e V. Exa teve
participação importante na sua tramitação e nas
negociações a seu respeito. Digo isso não em nome
do Deputado Inocêncio Oliveira, não como Líder do
partido, mas em nome do PFL. Em nome do partido,
agradeço a V. Exa a postura de grandeza adotada,
colocando sempre a instituição acima de qualquer
outro interesse.

Para mim, isso não foi surpresa, Sr. Presidente.
Neste ano, aprendemos muito. Aprendemos a
conhecer as pessoas e a ver como elas se conduzem
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e, sobretudo, aprendemos que só se conhecem dos 20%, mas estamos dispostos a discutir 17,5%, ou
melhor as pessoas quando elas têm a proposta que se aproxime desse índice.
responsabilidade de ocupar determinados cargos. Muito obrigado.

Agora mesmo acabei de dar uma entrevista a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A
uma revista nacional e soube que V. Exa foi escolhido Presidência agradece aos Líderes Inocêncio Oliveira
o político do ano. Eu falei, no meu testemunho, sobre e Jutahy Junior as manifestações. S.Exas. levantaram
a grandeza com que V. Exa nos tem conduzido, assunto que merece rápida e objetiva consideração
colocando sempre os interesses maiores da desta Presidência.

instituição e do País acima de quaisquer outros Deputado Inocêncío Oliveira, as referências que
interesses. Por isso, parabenizo V. Ex

a
por mais essa V. Exa faz a este seu companheiro de lutas no

vitória. Parlamento devem-se muito mais à relação
Em segundo lugar eu gostaria de falar sobre extremamente correta que estabelecemos. V. Exa

Imposto de Renda. conta hoje não apenas com a minha admiração, mas
Sr. Presidente, V. Exa é testemunha da maneira também com a estima desta Casa, que respeita,

como os Líderes do PFL e do PMDB se portam nesta independentemente de partido, a sua correção e
Casa. Estamos de acordo que é preciso fazer alguma seriedade.
correção na tabela do Imposto de Renda. Já são seis A homenagem que recebo não se presta ao
anos sem nenhum reajuste. Deputado Aécio Neves, mas a esta Casa, que soube

Não foi aleatoriamente que chegamos ao quebrar tabus e avançar na busca da reaproximação
patamar de 20%, eu, o Líder Geddel Vieira Lima e a com a sociedade que representa. V. Exa tem sido um
maioria dos partidos de oposição. Esse percentual dos artífices mais importantes na construção deste
representa a correção de 19,56% do IGP, o índice novo Parlamento.
utilizado pelo Governo, nos anos de 1996, 1997 e Cumprimento na sua pessoa, Deputado Inocên-
1998. cio Oliveira, todos os ilustres Líderes nesta Casa: os

Eu e o Deputado Geddel Vieira Lima estivemos Deputados Arnaldo Madeira, Líder do Governo; Ged-
presentes em reunião da qual V. Exa não poderia ter dei Vieira Lima, do PMDB; Jutahy Junior, do PSDB;
participado justamente porque é o Chefe deste Poder Odelmo Leão, do PPB; Roberto Jefferson, do PTB;
e precisa servir de moderador, intervindo em Rubens Bueno, do Bloco Parlamentar PDT/PPS; Wal-
circunstâncias como esta, a fim de promover ter Pinheiro, do PT; Inácio Arruda, do Bloco Parlamen-
entendimento que possibilite a votação de matéria tão tar PSB/PCdoB; e Valdemar Costa Neto, do Bloco
importante. Não há necessidade de confronto ou de Parlamentar PUPSL. Todos têm colaborado para que
radicalização com o Governo. Queremos apenas que a Câmara dos Deputados avance.
o Congresso Nacional dê a sua contribuição. Para finalizar, quero dizer ao Congresso Nacio-

É fundamental aprovar a urgência. Estamos nal, à Câmara dos Deputados em especial, que, gra-
dispostos a buscar o entendimento. A nossa proposta ças à ação dos Líderes partidários, pudemos dar
base é de 20%, e nos dispomos a encontrar os esse passo fundamental em direção a um reajuste do
recursos. Juntos, eu, o Deputado Geddel Vieira Lima salário mínimo maior do que o anteriormente previsto
e os Líderes da Oposição, buscaremos as fontes. na proposta do Governo Federal.

Sr. Presidente, V. Exa tem sido correto não Houve compreensão dos Líderes da base do
apenas com o Líder do PFL, mas também com todos Governo e da Oposição. Mediante corte nas emendas
os seus pares. Merece, portanto, credibilidade. de Comissão e, menor, nas emendas de bancada, te-
Vamos atender o seu pedido e nos reunir em busca remos os recursos necessários para um salário míni-
do acordo. Qualquer proposta que chegue a esta mo de 200 reais. Esta é mais uma conquista da socie-
Casa será examinada, mas a nossa, pela dade, representada nesta Casa.
simplicidade, pelo modo como foi conduzida e pela Reitero meus cumprimentos a esta Casa do
transparência, merece a preferência. Já conversei povo brasileiro, pela luta conjunta na busca recursos
com o Deputado Geddel Vieira Lima. Vamos partir que viabilizem o reajuste do salário mínimo.
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o SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
E>r' a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos votando
requerimento de urgência para o projeto que prevê a
correção da tabela do Imposto de Renda. É bom
destacar que esta matéria já foi aprovada no Senado
Federal, no final do ano passado, portanto está
completando um ano de morosa tramitação nesta
Casa.

Destacamos em especial o que disse o
Deputado José Antonio Almeida com relação à
constitucionalidade. O projeto é constitucional. Basta
recorrer à Justiça, como alguns têm feito, e ela dará
ganho de causa àqueles que não tiveram a tabela de
Imposto de Renda corrigida.

Cabe a nós votar urgentemente a matéria. É
dever do Parlamento perseguir a justiça tributária. Ao
longo dos últimos seis anos, houve um confisco no
salário dos trabalhadores brasileiros.

Mas, Sr. Presidente, a correção da tabela é
apenas o primeiro passo. Precisamos criar novas
alíquotas, para que quem ganha mais pague mais,
quem ganha menos pague menos e quem não ganha
não pague. Esta é a Casa do poder reformador. Cabe
a nós fazer essas reformas e promover a justiça
tributária.

Seis milhões de brasileiros pagaram Imposto de
Renda indevidamente, e outros seis milhões pagaram
quando deveriam estar isentos. Esse confisco tem de
acabar definitivamente, e o contribuinte deve ser
ressarcido.

Sr. Presidente, somos favoráveis ao
requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A
Presidência dará a palavra ao ilustre Líder Geddel
Vieira Lima e em seguida encerrará esta votação,
para que votemos, creio eu simbolicamente, a
urgência relativa à questão do INSS e, em seguida, a
matéria constitucional. V. Exa tem a palavra, Líder
Geddel Vieira Lima.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esta intervenção tem apenas o fito de corroborar o

que já foi dito pelos demais Líderes. Deixarei para
fazer justiça ao trabalho que tem sido desenvolvido
por V. Exa na sessão oportuna, aquela mais próxima
do encerramento dos trabalhos legislativos.

Em reunião hoje presidida por V. E>r', quando se
tratou do reajuste do salário mínimo, deixamos claro
que a bancada do PMDB pretende viabilizar o salário
mínimo de 200 reais. Sabedores de que esse valor é
pequeno, ainda não é o ideal para os assalariados
brasileiros, estaremos atentos à antiga intenção do
Parlamento de permitir que os Estados ofereçam
salários maiores.

No meu Estado da Bahia, por exemplo, o
Governador certamente poderá reajustar o salário
mínimo para 250 reais, já que, segundo diz, está com
as contas públicas em boa situação.

Quanto ao Imposto de Renda, a posição do
PMDB também é muito clara. Temos defendido
abertamente a correção da tabela, na certeza de que
o Governo que apoiamos não pode sustentar-se
sobre uma receita tributária falaciosa, que não
corresponde ao dinamismo da economia. Afinal de
contas, manter a receita tributária à custa do
não-cumprimento da lei é incorreto e, do ponto de
vista ético, absolutamente reprovável.

Estamos dispostos a sentar com as demais
Lideranças para discutir esse assunto, mas registro
de antemão que o PMDB é a favor da urgência
urgentíssima para o Projeto de Lei n° 4.177, de 2001 ,
e nutre absoluta simpatia pelo mérito da proposição,
qual seja a correção da tabela do Imposto de Renda
em 20%. Valho-me para tanto dos argumentos já
expostos pelo Líder Inocêncio Oliveira.

Agradeço a V. Exa , Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A
Presidência vai encerrar a votação.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
pediria a V. Exa que aguardasse mais três minutos,
porque a bancada do Partido dos Trabalhadores está
chegando ao plenário neste momento.



VOTARAM:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A
Presidência anuncia o resultado.

É Aprovado por unanimidade o requerimento
de urgência para o Projeto de Lei n° 4.177, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está
encerrada a votação.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Ex<' a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
solicito um esclarecimento. V. Exa confirma a inclusão
do Projeto de Lei n° 2.905, em caráter de urgência, na
Ordem do Dia da reunião de amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A
Presidência, assim que for possível, responderá a V.
Exa Certamente a pauta será decidida hoje à noite
para que seja publicada amanhã.

Em função do número excessivo de matérias a
serem deliberadas amanhã - e esta é uma das
matérias relevantes -,não gostaria de responder a V.
Ex<' neste instante sem a segurança necessária. Após
o encerramento desta sessão, estarei reunido com a
assessoria para definir as matérias que entrarão na
pauta.

O SR. FERNANDO FERRO - A informação é
extemporânea e atropela todo um processo de
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Avisarei a
V. Ex<' logo que tiver informação definitiva em relação
a esta matéria.

385
00
00

385

Sim:
Não:
Abstenção:
Total:
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acato o A idéia evoluiu, fechamos acordo que nos leva
pedido de V. E)(l Encerrarei esta votação em três a aprovar, com assinatura dos Líderes da maioria
minutos, improrrogáveis. esmagadora dos partidos desta Casa, pedido de

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço urgência para que votemos amanhã a correção da
a palavra pela ordem. tabela do Imposto de Renda, que não deve ser

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. confundida com compensações. Se houvesse algo
E)(l a palavra. a compensar seriam os 9 bilhões de reais que

durante esses seis anos foram subtraídos dos
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT - PE. Pela ordem. contribuintes.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ressalto que desde o começo nós, do
Partido dos Trabalhadores, temos discutido a matéria
com a perspectiva de acordo. Desde o início das
discussões na Comissão de Finanças e Tributação,
procuramos - e sejamos justos, todos os partidos de
oposição e diversos Parlamentares do Governo 
construir caminhos de entendimento.

Na realidade, não conseguimos sequer um
canal oficial, mas a reação unânime da Comissão de
Finanças e Tributação, que contava com a presença
de Parlamentares de todos os partidos, possibilitou
nomear como Relator o Deputado Mussa Demes,
para expressar esse sentimento de que era
necessário, justo e urgente aprovarmos a correção da
tabela do Imposto de Renda.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, embora houvesse sido aprovado
requerimento de urgência de minha autoria 
portanto, a matéria tinha precedência e trancaria a
pauta -,todos os partidos de oposição entenderam
ser necessário ouvir os apelos do Relator Ney Lopes
para sentarmos com representantes do Governo e
com o Secretário Everardo Maciel, a fim de
chegarmos a um entendimento.

Mas que proposta nos chegava às mãos?
Aumento de alíquota de 30% ou 35%, tornando a
tabela mais progressiva. Seria até aceitável, Sr.
Presidente, mas a correção das faixas inferiores, de
menor renda, na proposta do Governo, eram um terço
menores do que aquela que seria dada pela correção
plena. Com ela, o contribuinte pagaria três vezes
menos.

A idéia de correção de 20% foi. apresentada em
uma das reuniões. Os Deputados Ricardo Berzoini,
Rubens Bueno, Sérgio Miranda, Benito Gama e tan
tos outros que participaram dos debates entenderam
que a correção de 20% seria o caminho a ser seguido,
porque a tabela seria corrigida até 1998. Estaríamos
construindo uma correção parcial para buscar, no
próximo ano, o restante.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL N° 4.177/2001 REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA

Dczc l1l bro de 200 I

Inicio Votação: 11/121200119:26

Fim Votação: 11/12/2001 19:52

Resultado da Votação
Sim 385

Total da Votação 385

Art. 17 1

Total Quorum 386

Presidiram a Votação: Aécio Neves -19:21

Orientação
PFUPST-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT -Sim
PPB - Sim
PlB -Sim
POT/PPS - Sim
PUPSL-Sim
PSBIPCDOB - Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim

Alceste Almeida PL PLlPSL Sim

Francisco Rodrigues PFL PFLlPST Sim

Luciano Castro PFL PFLlPST Sim

Luis Barbosa PFL PFLlPST Sim

Robérío Araújo PL PUPSL Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL PFLlPST Sim
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Partido' Bloco Voto

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdelh Pantoja PFL PFUPST Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT POT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Renildo Leal PTB Sim
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim

Total Pará: 11

AMAZONAS
Átila Lins PFL PFUPST Sim
Dl'. Gomes PFL PFUPST Sim
Euler Ribeiro PFL PFUPST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL PFUPST Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda POT PDT/PPS Sim
Expedito Júnior PSDB Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Nillon Capixaba PTB Sim

Total Rondonia: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Sim
João Tota PPB Sim
Márcio BiUar PPS POT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Oolores Nunes PMOB Sim
Kátia Abreu PFL PFLlPST Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Paulo Mourão PSOB Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO
Costa Ferreira PFL PFUPST Sim

Francisco Coelho PFL PFUPST Sim
Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim

Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim

Nice Lobão PFL PFUPST Sim

Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim

Anibal Gomes PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim

Marcelo Teixeira PMDB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim

Moroni Torgan PFL PFUPST Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Roberto Pessoa PFL PFUPST Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL PFLlPST Sim

Marcelo Castro PMDB Sim

Paes Landim PFL PFUPST Sim

Them[stocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Carlos Alberto Rosado PFL PFLlPST Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

Iberê Ferreira PTB Sim

Ney Lopes PFL PFUPST Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAIBA
Adauto Pereira PFL PFLlPST Sim
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Partido Bloco Voto

PARAíBA
Armando Abflio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais· PFL PFUPST Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Ricardo RiQue PSDB Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCD08 Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim
Joel De Hollanda PFL PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PSD8 Sim
Luciano Bivar PSL PUPSL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim
Osvaldo Coelho PFL PFUPST Sim
Pedro Eugênio PT Sim

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim
Helenildo Ribeiro PSD8 Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL PFUPST Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PTB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL PFUPST Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL PFUPST Sim
Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim
Jairo Carneiro PFL PFUPST Sim
João Carlos Bacelar PFL PFUPST Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khou ry PFL PFUPST Sim

José Carlos Aleluia PFL PFLlPST Sim

José Rocha PFL PFUPST Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim

Milton Barbosa PFL PFUPST Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL PFLlPST Sim

Paulo Magalhães PFL PFLlPST Sim

Pedro Irujo PFL PFUPST Sim

RoiaM Lavigne PMDB Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL PFUPST Sim

Waldir Pires PT Sim

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL PFUPST Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PST PFUPST Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Elias Murad PSDB Sim

Eliseu Resende PFL PFUPST Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMDB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL PFUPST Sim

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PTB Sim

Lael Varella PFL PFUPST Sim

Lincoln Porteia PSL PLlPSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim
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MINAS GERAIS
Maria Elvira PMDB Sim
Mário Assad Júnior PL PLlPSL Sim
Mário de Oliveira PST PFUPST Sim
Mauro Lopes PMOB Sim
Narcio Rodrigues PSOB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafàel Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTS Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgflio Guimarêes PT Sim
Villorio Medioli PSOB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL PFUPST Sim

Total Minas ~erais: 43

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferrac;o PPS PDT/PPS Sim

Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOS Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Nader PFL PFUPST Sim
Carlos Santana PT Sim
Comélio Ribeiro PL PUPSL Sim
Dino Fernandes PPB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eber Silva PST PFLlPST Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL PFUPST Sim
Itamar Serpa PSOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PFL PFUPST Sim

Joao Sampaio PDT PDT/PPS Sim

Jorge Blttar PT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Laura Carneiro PFL PFLlPST Sim
Luisinho PPB Sim
Luiz Sérgio PT Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feijó PSDB Sim

Paulo Lessa PPB Sim

Reinaldo Gripp PL PLlPSL Sim

Rubem Medina PFL PFLlPST Sim

Simão Sessim PPB Sim

Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto GoJdman PSDB Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Arnaldo Faria de Sá PTB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PTB Sim

Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Chico Sardelli PFL PFUPST Sim

Clovis Volpi PV Sim

Corauci Sobrinho PFL PFLlPST Sim

De Velasco PSL PUPSL Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim

Fernando Zuppo PSDC Sim

Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim

Ivan Valente PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim

João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Anlbal PSDB Sim

José de Abreu PTN Sim

José Dirceu PT Sim

José Genolno PT Sim

José Indio PMDB Sim

José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim

Julio Semeghini PSDB Sim

Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim

Lamartine Posella PMDB Sim

Luciano lica PT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim
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SÃO PAULO
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim

Medeiros PL PUPSL Sim

Michel Temer PMDB Sim

Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL PFUPST Sim

Nelo Rodolfo PMDB Sim

Nelson MarQuezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL PFUPST Sim

Orlando Fantazzini PT Sim

. Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim

Wagner Rossi PMDB Sim

Xico Graziano PSDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Sim
Uno Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim

Wilson Santos PSDB Sim

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Osório Adriano PFL PFUPST Sim
Paulo Octávio PFL PFUPST Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim

Euler Morais PMOB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim

Lidia Quinan PSDB Sim

Luiz Biltencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim
Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Zé Gomes da Rocha PMOB Sim

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
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MATO GROSSO DO SUL
Or. Antonio Cruz PMOB Sim
João Grandão PT Sim
Manoel Vitório PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Affonso Camargo PSDB Sim

AJax Canziani PSDB Sim

Basílio Villani PSOB Sim

Chico da Princesa PSOB Sim

Oilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim

FlávioAms PT Sim

Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim

José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

Luciano Pizzatlo PFL PFUPST Sim

Luiz Carlos Hauly PSOB Sim

Mãrcio Matos PTB Sim

Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odilio Balbínotti PSDB Sim

Oliveira Filho PL PUPSL Sim

Osmar Serraglio PMOB Sim

Padre Roque PT Sim

Rubens Bueno PPS PDTlPPS Sim

Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paranâ : 22

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFLlPST Sim

Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMOB Sim

Edison Andrino PMDB Sim

Fernando Coruja POT PDT/PPS Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMDB Sim

Luci Choinacki PT Sim

Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim

Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim

Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim

Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Ana Corso
Augusto Nardes
Cezar Schirmer
Clovis IIgenfdtz
Darcisio Perondi
Enio Bacci
Fetter Junior
Fioravante
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Orlando Desconsi
Pauto José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Telmo Kirst

Total Rio Grande do Sul: 23

Partido

PT
PPB
PMDB
PT
PMDB
PDT
PPB
PT
PT
PPB
PPB

PT
PMDB
PSDB
PT
PL
PT
PDT
PHS
PPB

Bloco

PDT/PPS

PUPSL

PDT/PPS

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, urgência na aprecia
ção do PL 5.876/01, que "dispõe sobre a es
truturação da Carreira Previdenciária no âm
bito do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, e dá outras providências".

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001 .
Assinam: Watter Pinheiro, Lider do PT; Inocên

cio Oliveira, Lider do Bloco Parlamentar PFUPST;
Arnaldo Madeira, Lider do Governo; Odelmo Leão, Lí
der do PPB; Laura Carneiro, Bloco Parlamentar
PFUPST; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Lider do PMDB;
Jutahy Junior, Lider do PSDB; Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT; José Antonio Almeida, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB a e Regis Caval
cante, Vice-Lider do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência é informada de que há acordo em relação a
essa urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.

Aprovado.

A matéria volta oportunamente à pauta.
O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra V. Ex"

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "sim", de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Todos os
Srs. Parlamentares que votarem a próxima matéria
terão justificado eventuais ausências anteriores.
Assim, será possível dar maior agilidade à votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item úni-
co.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.o 203-8, DE 1995

(Do Sr. Laprovita Vieira E Outros)

Discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n.o

203-A, de 1995, que dá nova redação ao §
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1° do art. 222 da Constituição Federal,
suprimindo-se o parágrafo 2° do referido
artigo, que trata da propriedade de em
presas jornalísticas e de radiodifusão so
nora e de sons e imagens. Tendo parece
res da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela admissibilidade da
Proposta de Emenda à Constituição n°
203/95 e da de n° 455, de 1997, apensada,
contra o voto do Deputado Sílvio Pessoa
(Relator: Sr. Nilson Gibson); e da Comis
são Especial pela aprovação com substi
tutivo desta e da PEC n° 455, de 1997,
apensada, e pela admissibilidade e, no
mérito, pela aprovação das Emendas de
nOs 1 e 2, apresentadas na Comissão,
com complementação de voto, contra os
votos dos Deputados: Neiva Moreira, Pe
dro Celso e Vittorio Medioli. Os Deputa
dos Walter Pinheiro, Dr. Rosinha, Pedro
Celso e Gilmar Machado apresentaram,
em conjunto, voto em separado. O Depu
tado Luiz Moreira apresentou declaração
de voto (Relator: Sr. Henrique Eduardo
Alves). Tendo apensada a PEC n.o 455/97.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa os seguintes requerimentos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 117, inciso

VI, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a retirada da Proposta de Emenda à Constituição n°
203, de 1995, da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, de dezembro de 2001 . - Wal
ter Pinheiro, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Professor
Luizinho.

REQUERIMENTO DE
ADIAMENTO DE DISCUSSÃO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos arts. 117. inciso
X e 177 do Regimento Interno, da Câmara dos De
putados, o adiamento da discussão da Proposta de
Emenda à Constituição n° 203, de 1995, que "dá
nova redação ao § 1° do art. 222 da Constituição
Federal, suprimindo-se o § 2° do referido artigo, que
trata da propriedade de empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora de sons e imagens", por 1Oses
sões.

Sala das Sessões, de dezembro de 2001. -
Deputado Walter Pinheiro, Líder do PT.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reti
ramos o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Da mes
ma forma o requerimento de adiamento da discussão,
Deputado Professor Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sim, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estão reti
rados os requerimentos do PT para retirada de pauta
da matéria e para adiamento de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao ilustre Deputado Henrique Eduardo
Alves, para que de forma objetiva comunique ao Ple
nário os novos termos do entendimento feito por inú
meros partidos desta Casa.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, esta Casa vive hoje momento históri
co, porque tem a oportunidade de alterar texto consti
tucional que, desde 1934, estabelece sérias restri
ções e impedimentos às comunicações em nosso
País.

Para se ter uma idéia, hoje em nosso País ape
nas pessoa física pode ser proprietária de rádio, tele
visão, jornais e revistas. Em 1934, isso era compreen
dido e até aplaudido, porque o meios de comunicação
eram muito rudimentares. Quatro, cinco ou seis pes
soas, geralmente grupos familiares, formavam ou ad
quiriam canal de televisão, emissora de rádio, jornal
ou revista. Os investimentos eram bastante irrisórios.
Com o advento da tecnologia, foi exigido investimento
cada vez maior em todos os segmentos da comunica
ção.

Só que a Constituição ainda era instrumento im
peditivo da capacitação. da busca de recursos, do es
tabelecimento de parcerias e, portanto, da ampliação
do empreendimento, quer se tratasse de televisão,
quer de rádio, jornal ou revista.

Até que surgiu uma proposta. E faço justiça ao
atual Ministro Aloysio Nunes Ferreira e também ao
ex-Deputado Laprovita Vieira, que mexeram com es
ses artigos constitucionais, provocando sua rediscus
são. E o fizemos numa Comissão Especial, Sr. Presi
dente, que funcionou durante seis meses, com inú
meras audiências públicas. Foram ouvidos todos os
segmentos do setor de comunicação do nosso País,
agentes, trabalhadores, artistas, intelectuais, direto
res e gerentes. Todos participaram do debate. Ao final
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de 6 meses, elaboramos o substitutivo, que foi apro
vado por 23 votos contra três na Comissão Especial.

Por duas vezes a proposta esteve na pauta des
ta Casa para ser votada, e tratava apenas - o que já
representava extraordinário avanço - da propriedade
das empresas de comunicação. Todavia, por se tratar
de emenda constitucional, requeria quorum qualifi
cado de 308 votos. E naquela oportunidade o quo
rum não dava segurança para se votar matéria dessa
grandeza e, sobretudo, dessa sensibilidade.

De lá para cá, a crise foi se acentuando e aca
bou por atingir, de maneira brutal, todas as empresas
de comunicação do País, das mais fortes e capitaliza
das às mais frágeis, de jornais e revistas a emissoras
de rádio e televisão. Tanto assim que a votação da
matéria exigiu trabalho espontâneo e ao mesmo tem
po consciente de todos os segmentos. A propósito,
fruto dessa renovada discussão com todos os parti
dos políticos, foi legítimo o processo de negociação
nesta Casa e fora dela, incluindo agentes, profissio
nais, artistas, trabalhadores, diretores, proprietários.
Enfim, tratou-se de ampla e democrática discussão.

E tanto foi assim que hoje chegamos a uma pro
posta, Sr. Presidente, que não apenas discute a pro
priedade, mas avançou, fazendo com que 70%, no
mínimo, da produção editorial e da programação tam
bém ficasse nas mãos de brasileiros, que vão deter
não apenas o controle das empresas, sendo ampla
mente majoritários, mas também responsáveis por
todo o conteúdo que venha a ser produzido por qual
quer órgão de comunicação social em nosso País.

E mais, Sr. Presidente: não se trata de questão
do Governo nem da Oposição. Em momento algum fui
pressionado, sequer contatado de maneira indevida
por qualquer autoridade do Governo. Trata-se da so
berania, da afirmação de um Brasil amadurecido e
responsável pelos seus atos internos e externos.

Assim sendo, evoluímos não apenas no tocante
à propriedade e ao conteúdo, mas a ponto de que
qualquer produção, por intermédio de órgão de comu
nicação social, prioritariamente terá de acatar a parti
cipação de profissionais brasileiros. Desse modo, o
mercado de trabalho assegura a todos os profissiona
is que dependem desse instrumento não só informar,
conscientizar e educar, mas também sobreviver como
cidadãos e brasileiros.

Além disso, o ingresso do próprio capital estran
geiro, grande atrativo - pelo menos público - dessa
proposta, estará limitado a uma lei que vamos elabo
rar juntos, com a mesma responsabilidade, definindo
a forma, o modo, o método e as normas de fiscaliza
ção.

Estamos fazendo o que outros países já fizeram
e tanto se orgulham de tê-lo fetto. Estamos fazendo o
mesmo também conscientes, democraticamente e
com orgulho.

Essa proposta assegura conteúdo, programa
ção, linha editorial e participação de pessoa jurídica,
de capital nacional ou estrangeiro, no mínimo, em
70% a brasileiros natos ou naturalizados há mais de
10 anos. E a produção nacional atenderá, prioritaria
mente, o mercado de trabalho de brasileiros.

É este o texto consensual que entrego à Casa
para ser aprovado como ato de soberania e de afirma
ção de nosso País. (Palmas).

TEXTO DA EMENDA AGLUTlNA TlVA
SUBSTITUTIVA ENCAMINHADO À MESA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 203-A, DE 1995

(Apensada a PEC n° 455-A, de 1997)

Altera a redação do art. 222 da
Constituição Federal.

EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA
N° 1, DE 2001

Dê-se à Proposta de Emenda Constitucional a
seguinte redação:

"Art. 1° O art. 222 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

'Art. 222. A propriedade de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é privativa de brasileiros na
tos ou naturalizados há mais de dez anos,
ou de pessoas jurídicas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede no País.

§ 1° Em qualquer caso, pelo menos
setenta por cento do capital total e votante
das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá perten
cer, direta ou indiretamente, a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez
anos, que terão poder decisório para gerir
suas atividades e para estabelecer o conte
údo da sua programação.

§ 2° A responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e direção da progra
mação veiculada são privativas de brasilei
ros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, em qualquer meio de comunicação
social.

§ 3° Os meios de comunicação social
eletrônica, independentemente da tecnolo-
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gia utilizada para a prestação do serviço,
deverão observar os princípios enunciados
no art. 221, na forma de lei específica, que
também garantirá a prioridade de profissio
nais brasileiros na execução de produções
nacionais.

§ 4° Lei disciplinará a participação de
capital estrangeiro nas empresas de que
trata o § 1°.

§ 5° As alterações de controle societá
rio, das empresas de que trata o § 1° serão
comunicadas ao Congresso Nacional.'

Art. 2° Esta emenda entra em vigor na data da
sua publicação."

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2001 . 
Walter Pinheiro, Líder do PT - Inácio Arruda, Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Rubens Bue
no, Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS - Mendes
Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB - Odelmo Leão,
Líder do PPB - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPST - Fernando Gonçalves,
Vice-Líder do PTB - Jutahy Júnior, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência informa que em face do acordo das Lideran
ças está prejudicada a Emenda Aglutinativa do
PDT, nos seguintes termos:

EMENDA AGLUTINATIVA N 1
Ao Substitutivo à PEC n° 203-A de 1995

(Apensada a PEC n° 455-A, de 1997)
(Do Sr. Miro Teixeira)

Dê-se ao art. 1° do Substitutivo à PEC n° 203-A
de 1995 (apensada a PEC n° 455-A, de 1997) a se
guinte redação, resultante da fusão do texto do ar
tigo único da PEC n0203-A de 1995 com o art. 1° do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

"Art. 1° O art. 222 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

Art. 222. A propriedade de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é privativa de brasileiros na
tos ou naturalizados há mais de dez anos,
vedad a participação de pessoa jurídica em
seu capital social, exceto a de partido políti
co e de entidades sem fins lucrativos."

Justificação

A presente emenda aglutinativa objetiva impedir
que pessoas jurídicas, salvo as exceções elencadas,

participem do capital social de empresa jornalística e
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2000. - Miro
Teixeira, Bloco Parlamentar PDT/PPS - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência informa aos Srs. Parlamentares que queiram
justificar o voto que não é necessário fazê-lo, bas
tando apenas se manifestarem na próxima votação
nominal. Àqueles que queiram se manifestar sobre
matérias diferentes, peço que o façam após a dis
cussão e votação desta. Aqueles que querem discu
tir a presente matéria, aguardem a seqüência da lis
ta dos Parlamentares inscritos ou o momento de ori
entação das bancadas.

A SRA. JANDIRA FEGHAlI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHAlI (Bloco/PCdoB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, na discussão sobre esta emenda constitucio
nal, aventou-se a necessidade de se divulgar a deci
são de V. Exa e a do Presidente do Senado da Repú
blica de instalar o Conselho de Comunicação Social,
previsto em lei que já há dez anos e por várias razões
ficou engavetada.

Sr. Presidente, no início de sua gestão, urgiu tor
nar realidade o Conselho não só a pedido de Parla
mentares, mas também do Movimento Feminista, le
vando-se em conta a programação brasileira de radio
difusão. E obtive de V. Exa e do Presidente do Senado
da República a concordância acerca da instalação
desse órgão auxiliar do Congresso Nacional.

É importante divulgar a este Plenário a data da
instalação do Conselho, uma vez que V. Exa , Sr. Presi
dente, faria esse anúncio antes do recesso. Peço es
clarecimento à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa, De
putada Jandira Feghali, que tem trabalhado na direção
da instalação deste Conselho, obriga o Presidente a
antecipar comunicação que pretendia fazer antes que
os Srs. Líderes partidários iniciassem a orientação de
suas bancadas. Mas não vejo dificuldade em comuni
car a V. Exa e ao Plenário, já que a reivindicação para
instalação do Conselho de Comunicação Social, de al
guma forma, fez parte dos entendimentos.

Devo dizer a V. Exa e ao Plenário que entrei em
contato com o Presidente do Senado Federal e do
Congresso Nacional, Senador Ramez Tebet, que,
também atendendo ao sentimento daquela Casa e da
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ampla maioria desta e deste Presidente, manifestou
mais do que uma intenção e hoje já enviou às entida
des e àqueles que têm assento no Conselho a solici
tação para indicação de seus representantes.

No momento em que essas indicações chega
rem a esta Casa, para satisfação deste Presidente e,
tenho certeza, da sociedade, que tem extrema confi
ança no funcionamento do Conselho de Comunica
ção Social, nós o estaremos instalando. Apenas lem
bro a VExas. que essas indicações devem ser feitas
por entidades da sociedade civil. Se elas chegarem,
por exemplo, amanhã, não terei dificuldades, tampou
co o Senador Ramez Tebet, de fazer, ainda esta se
mana, a instalação. Apenas não vou assegurar que o
farei em respeito a entidades que eventualmente não
tenham definido internamente os nomes.

A determinação dos Presidentes do Senado da
República e da Câmara dos Deputados é de fazê-lo
imediatamente após a indicação dos membros. Tenho
certeza de que o Líderes partidários comungam des
sa intenção. Portanto, este Presidente, de público, as
sume esse compromisso.

Aproveito o momento para fazer um apelo àque
les que terão a responsabilidade da indicar os nomes
para que o façam em curto espaço de tempo, a fim de
darmos à sociedade brasileira mais esse importante
instrumento em defesa dos seus interesses.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
ressalto que, como órgão auxiliar do Congresso Naci
onal, o Conselho de Comunicação Social será o único
foro do País que debaterá o conteúdo da radiodifusão
brasileira.

Ressalto ainda o papel do Movimento Feminis
ta, que veio a esta Casa por intermédio da bancada
feminina para reivindicar a instalação do Conselho de
Comunicação Social.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
Exa a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em primeiro lugar, não compreendi a relação que há
entre a votação da emenda constitucional e a instala
ção do Conselho de Comunicação Social. Peço a
VExa que me esclareça esse ponto.

Em segundo lugar, o Relator anuncia que está
oferecendo novo texto ao Plenário. Peço a V. Exa que
providencie a distribuição desse texto e que aguarde
tempo necessário para leitura e reflexão sobre o mes
mo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência atenderá em parte à solicitação de V. Exa .

Já havia intenção desta Presidência de criar as
condições, junto com o Presidente do Senado Federal,
para instalação do Conselho de Comunicação Social.
Obviamente, não há relação direta com a matéria em
votação. Mas como se trata de instrumento da socieda
de para buscar o controle da programação de seus veí
culos de comunicação, vemos agora o momento ade
quado para avançarmos na instalação desse Conse
lho, o que, tenho certeza, contará com o apoio de V.
Exa , pois é iniciativa também do seu partido.

Por outro lado, a Presidência já determinou que
sejam distribuídos aos Deputados os termos da pro
posta de emenda aglutinativa.

Como teremos oportunidade de ouvir vários
oradores, creio que não haverá dificuldade para, no
momento do voto, cada um dos Srs. Deputados se
manifestar.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, a
leitura do novo texto é fundamental para discussão da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verda
de, Deputado. O próprio Relator já prestou alguns es
clarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PI.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, trago a esta Casa posição da banca
da do Partido dos Trabalhadores com relação às ma
térias que serão apreciadas pela Câmara dos Depu
tados nos próximos dias. No momento oportuno, nós
nos posicionaremos sobre a PEC que trata da abertu
ra do setor de radiodifusão ao capital estrangeiro.

Sr. Presidente, quero me referir à iniciativa to
mada pela Oposição na quinta-feira passada sobre
três pontos centrais em debate nesta Casa vincula
dos ao Orçamento. Na quinta-feira, na Comissão Mis
ta de Orçamento, propusemos à Liderança do Gover
no que a Oposição teria boa vontade na apreciação
da proposta orçamentária se três matérias fossem
postas como prioridade para votação.

Não admitíamos mais, Sr. Presidente, que, no
calor dos debates ou no afogadilho para encerramen
to dos trabalhos, esquecêssemos da questão da dívi
da dos pequenos e médios agricultores deste País.

O Governo tratou numa medida provisória da
negociação da dívida dos grandes fazendeiros deste
País, das dívidas acima de 200 mil reais, e deixou de
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fora 1 milhão de famílias. São dívidas que se situam,
na sua maioria, entre 4 mil e 5 mil reais. Essas famíli~

as têm passado fome, têm enfrentado dificuldades,
fruto das conseqüências da seca, da geada, do preço
mínimo e da perda de safra. Portanto, não seria possí
vel admitir a votação do Orçamento de 2002 sem a re
solução desse problema.

O Governo reclama da falta de verbas, mas re
negociou dívida de 19 bilhões de reais. Os pequenos
e médios agricultores propõem o recálculo de suas
dívidas, e não o calote ou o perdão delas. Assim, esse
1 milhão de famílias poderia se preocupar com a safra
2001/2002.

O segundo ponto que levantamos durante
aquela reunião tem a ver com a votação da tabela do
Imposto de Renda. No nosso modo de entender, ha
via \pdo um processo no sentido de retardar cada vez
mais a apreciação dessa matéria. Uma emenda foi
assinada pelos Líderes da Oposição, do PFL, Depu
tado Inocêncio Oliveira, e do PMDB, Deputado Ged
dei Vieira Lima.

Sr. Presidente, não é mais possível ficarmos dis
cutindo nos corredores se são 17,5% ou 20% de rea
juste da tabela do Imposto de Renda ou até mesmo
jogarmos a solução desse problema para o futuro Go
verno. Essa era a tática para não mais se votar a ma
téria relacionada ao Imposto de Renda nesta Casa.

Esta é outra etapa importante a ser superada,
tal como a votação do recurso, realizada por este
Congresso há pouco.

Agora compete a esta Casa votar a matéria em
tempo suficiente para o Senado Federal apreciá-Ia e
termos a correção da tabela do Imposto de Renda no
ano que vem, para não assistirmos a mais esse ver
dadeiro assalto ao salário do trabalhador.

O terceiro ponto é o mais importante para o
País, pois tem a ver com o salário mínimo. Diz o Go
verno que o Congresso Nacional é que tem de arran
jar o dinheiro.

A proposta vinda na peça orçamentária não
atende às necessidade em torno do salário mínimo.
Por essa razão, lançamos esta condição: a votação
do Orçamento não pode acontecer esquecendo os
milhões de trabalhadores brasileiros que sobrevivem
do salário mínimo. É com o mísero salário mínimo de
aposentadoria que milhões de brasileiros sustentam
milhares de cidades deste País.

Sr. Presidente, sem o encaminhamento dessas
três matérias, sem a votação de um salário mínimo
digno para os trabalhadores brasileiros - embora não
consideremos o valor proposto o ideal e até apresen
tamos proposta de 220 reais -,a Oposição vai conti-

nuar o processo de obstrução da votação da peça or
çamentária. Sem esses três itens atendidos, não po
deremos votar o Orçamento. Não é possível priorizar
no Orçamento o atendimento de demandas como o
pagamento de juros e dar a desculpa de que não há
recurso para reajustar o salário mínimo.

Quero reafirmar o que foi dito na Comissão de
Orçamento e em reunião dos Líderes partidários: es
taremos dispostos a obstruir a votação desta matéria
se os três itens a que me referi não forem aceitos pela
base de sustentação do Governo nesta Casa.

O SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. CESAR BANDEIRA (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PFL.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Repito
aos Srs. Parlamentares que não estavam em plená
rio: o simples voto na matéria que será submetida à
deliberação de V. Exas. a seguir constituirá registro da
presença nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para dis
cutir, concedo a palavra ao Deputado Milton Temer,
que falará contrariam~nte à matéria. S. Et' disf:JG d...:
cinco minutos.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, estamos diante de um dos maiores problemas
políticos apresentados nesta Legislatura.

Essa proposta de emenda constitucional tem o
peso das emendas constitucionais que quebraram o
monopólio das telecomunicações e o monopólio pú
blico do petróleo, enfim, acompanha a lógica da pri
meira fase do mandato Fernando Henrique Cardoso,
que entendíamos já superado.

Não manifesto a posição deliberada pelo meu
partido. Votarei com o meu partido, mas defendo posi
ção pessoal, porque considero essa questão funda
mentai do ponto de vista estratégico, do ponto de vis
ta da democratização dos meios de comunicação e
da sociedade em geral.

Ocultando a idéia de resolver o problema das
empresas que têm concessão de direito público nas
áreas das telecomunicações eletrônicas, essa emen
da pretende jogar para baixo do tapete uma série de
comportamentos ilegais e desvios concretos de fun-
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ção, exercidos pelas famílias controladoras das gran- operar em território brasileiro segundo seus parâme-
des redes nacionais desde a promulgação da Consti- tros, e temos que acatar.
tuição Federal de 1988. Alguém que pretenda uma discussão sobre a

Os arts. 220 e 221 da Constituição Federal, democratização dos meios de comunicação vai en-
constantes do Capítulo V, Da Comunicação Social, frentar que tipo de obstáculo com essas famílias fali-
são muito bons, detalhados, mas atropelados perma- das, com esses titulares atuais, que fizeram verdadei-
nentemente. Estabelece a Constituição que a produ- ros desastres nesse setor e o confessam?
ção e a programação das emissoras de televisão de- Se hoje já temos imensa dificuldade para conse-
vem estar voltadas, prioritariamente, para finalidades guir instalar o Conselho de Comunicação Social, até
culturais, educativas e informativas, bem como de- agora não implementado, imagine com a entrada do
vem atender ao princípio de regionalização das infor- capital internacional!
mações. Também está estabelecido, de forma cuida- Então, Sr. Presidente, o que se oferece para nós
dosa, que haverá espaços de democratização, atra- é um verdadeiro abafa. Não estamos tratando de en-
vés da instalação do Conselho de Comunicação Soci- trada de capital internacional em fábrica de automó-
ai, que seria um órgão auxiliar do Congresso e deve- velou em fábrica de sabonete, mas na indústria que
ria desempenhar, nas comunicações, o papel que o produz informação, ideologia, conhecimento e nacio-
TCU desenvolve no controle das contas públicas. nalidade.

Por que essa questão aparece hoje com essas Nos países capitalistas do Primeiro Mundo, os
concessões que o Relator e os Líderes da Maioria es- países da União Européia, foi feito imenso esforço re-
tão apresentando? Ou seja, se quiserem votar de lativamente à televisão e também ao controle nacio-
acordo, votamos com essas concessões e com esses nal do audiovisual. E sabemos que se trata de cultu-
pedidos que vocês nos fazem. Se não quiserem, va- ras milenares e consolidadas. França, Itália e outros
mos votar apenas como estava no original, com a per- países europeus se estão protegendo.
missão da entrada de 30% de capital estrangeiro nas Essa operação para o Brasil representa um ris-
empresas de comunicação no Brasil. co, vai acabar com o mercado de trabalho. Sei que os

Perguntei a um Parlamentar da base do Gover- jornalistas se iludem. Entrada de capital estrangeiro
no, empresário consolidado e bem sucedido no Rio em nosso País não significa ampliação do mercado
de Janeiro, se ele aceitaria uma participação de 30% de trabalho, mas diminuição. É bobagem dizer que
no capital na Rede TV, do Rio de Janeiro, sem ter con- nossa informação vai ser controlada por nós porque
trole da linha editorial e da grade da empresa. vai haver um jornalista brasileiro conduzindo. Prefiro

Ele respondeu que não aceitaria nem 49%, mas um jornalista estrangeiro independente à subalterni-
aceitaria 10% se tivesse esse controle. Por que o ca- dade do capital brasileiro ao capital internacional.
pital iria para as empresas de mídia que estão que- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Concedo
bradas por incompetência e em decorrência de des- a palavra ao Deputado Luiz Moreira, para discutir fa-
vio de verbas por parte dos seus titulares? Por que voravelmente a matéria.
querem disputar poder com o controle da informação. O SR. LUIZ MOREIRA (Bloco/PFL _ BA. Sem re-

O sistema financeiro tem interesse em controlar visão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
um canal de televisão. Todo capital predatório tem in- dos, fiz um voto em separado na Comissão Especial.
teresse em perder dinheiro na televisão para poder Como houve acordo, abdico de comentá-lo, por-
exercer controle sobre o noticiário, bloquear as infor-

que com esse acordo apenas criamos um artigo demações que não o beneficiem e divulgar as que o en-
reciprocidade. (Palmas.)riquecem mais.

No caso do capital estrangeiro é mais grave O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
, E a lesquete"ma meta dademocra dência agradece a capacidade de síntese de V. Exa,para nos. par aque -

tização dos meios de comunicação existe um proble- que certamente haverá de fazer escola nesta Casa.
ma maior: ao entrar capital americano na mídia brasi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
leira, quem vai prevalecer nos casos de contestação, a palavra ao Deputado Jorge Bittar, para discutir a
o sistema jurídico brasileiro ou o sistema jurídico matéria.
americano? Por que digo isso? Porque, neste Con- O SR. JORGE BITIAR (PT - RJ. Sem revisão
gresso, aprovamos um acordo de cooperação judiciá- do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ria draconiano com os Estados Unidos. É draconiano trata-se de matéria de grande relevância, pelo impacto
porque, por exemplo, permite à Justiça americana que tem sobre setor que é vital não só para a econo-
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mia, como também para a sociedade, na construção
da democracia e da cidadania em nosso País.

Se de um lado é razoável que se reconheça a
necessidade de as empresas de comunicação pro
curarem atrair novos aportes de capitais para fazer
face aos desafios do desenvolvimento de novas tec
nologias, novas mídias e de um mercado com compe
tição cada vez mais acirrada, por outro é de se reco
nhecer que os dispositivos constantes do substitutivo
apresentado, a despeito de assegurarem a brasileiros
a exclusividade do estabelecimento de linhas editori
ais e de grades de programação, não são sufiCientes
para enfrentar os grandes desafios da comunicação
em nosso País.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, votaremos
favoravelmente a esta matéria, sobretudo porque ela
representa um grande debate sobre as comunica
ções no Brasil, debate esse que está praticamente
adormecido nesta Casa, especialmente depois da
Constituição de 1988, quando se consagrou as pers
pectivas de implantação de um Conselho Nacional de
Comunicação Social e de construção de uma nova lei
de comunicação de massas que pudesse ir ao encon
tro da necessidade de democratização das comuni
cações em nosso País.

Lamentavelmente, nada disso ocorreu nesses
anos todos. Hoje, vemos com muita satisfação que
boa parte dos Parlamentares desta Casa assumem a
perspectiva de finalmente ser implantado o Conselho
Nacional de Comunicação Social, que será importan
te foro para que se debatam conteúdos dos meios de
comunicação, enfim, a política de comunicação no
Brasil.

Ainda no primeiro semestre do próximo ano
será preciso avançar na construção de uma nova lei
de comunicação de massas que limite a propriedade
cruzada dos meios de comunicação, em diversas re
giões do País, fortaleça as produções independente e
regional e estabeleça novos mecanismos de conces
são para os meios de comunicação, com mecanis
mos mais transparentes, mais democráticos e mais
acessíveis ao conjunto da sociedade brasileira, rom
pendo com estruturas de propriedade familiar e com
mecanismos estritamente políticos - no mau sentido
da palavra - para essa concessão.

Isso é o que espera a sociedade brasileira no
rumo do aprofundamento da democracia, no rumo de
um novo desafio para os meios de comunicação nes
te País.

Nosso voto é favorável, mas é também um voto
crítico, pelas enormes limitações que temos ainda vi
gentes na política de comunicação deste País. Vota-

mos favoravelmente à abertura do capital dessas em
presas. Votamos favoravelmente a que até o capital
estrangeiro possa, de forma minoritária, fazer parte
do capital de nossas empresas de comunicação. Mas
votamos com muita firmeza e com muita esperança,
na perspectiva de que possamos, firmemente, abrir
espaço para a verdadeira democratização das comu
nicações deste País, sem a qual não haverá plena de
mocracia e plena cidadania no Brasil.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoco a
bancada do PPB para vir ao plenário, pois teremos
votações nominais dentro de poucos instantes.

O PPB pede a sua bancada que permaneça em
plenário para processarmos votação muito importante.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
trata-se de matéria de consenso. Sugiro aos Deputa
dos que abram mão de suas inscrições, para que pos
samos votar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cabe à
Presidência fazer um chamamento para poder aten
der ao apelo de V. Exa A Mesa agradece.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- Tem V. Exa
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não há consenso absoluto sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem, Deputado.

A Presidência continuará a chamar os inscritos,
e aqueles que quiserem que a votação corra mais ra
pidamente usarão menos tempo.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
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a V. Ex<' esclarecimento que diz respeito aos interes
ses envolvidos na votação em tela.

Conhecedores que somos de um certo número
de Parlamentares detentores de concessões de rád io
e televisão, indagamos qual o posicionamento da
Mesa em relação à participação dessas pessoas na
votação. Será totalmente liberada a participação des
ses Parlamentares na votação ou haverá restrições a
que isso ocorra, uma vez que eles têm interesse na
matéria e serão beneficiários da possibilidade de alte
rações na legislação que possam prover recursos
para essas empresas?

Portanto, desejo saber se há alguma restrição
regimental em relação à manifestação, por meio de
voto, dos Parlamentares detentores de concessão de
rádio e televisão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Fernando Ferro, votaremos uma lei geral, e a questão
a que V. Ex<' se refere é matéria de foro íntimo dos
Parlamentares.

A posição da Mesa será exatamente a mesma
que tomou com referência à votação de outros proje~

tos, como, por exemplo - apenas para citar episódio
mais recente -,o que alterava a CLT.

Está resolvida a questão formulada por V. Exa .

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
não é uma questão de foro íntimo, mas de interesse
público.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nos ou
tros casos também.

O SR. FERNANDO FERRO - Apesar de não
concordar, respeito a posição de V. Exa

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
a V. Exa a compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Blo
co/PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, vou atender aos apelos e desejos da mai
oria dos Deputados. Os argumentos que iria apresen
tar não mudariam os votos que já são "sim".

Agradeço a V. Exa a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Ex<'

costuma ser muito convincente, Deputado José Car
los Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Or. Rosinha, próximo orador
inscrito para falar contrariamente à matéria.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as
inscrições foram feitas antes do debate e do acordo

formulado hoje no plenário desta Casa. Nossa banca
da tomou a decisão de aceitar o acordo, e votaremos
a favor da matéria.

Porém, é importante fazermos algumas refle
xões. Atualmente, as grandes empresas de telecomu
nicações têm se fundido, como o caso da AOL e Time
Warner. Empresas desse porte se fundem e passam
a dominar praticamente toda a informação em âmbito
mundial. Chamo a atenção para o fato de que essas
empresas, ao adquirem o percentual de um determi
nado meio de comunicação, com seus 30%, por
exemplo, farão ações no sentido de influenciar sobre
a informação que será divulgada. De posse dos 30%,
vão querer influenciar no ideário da programação.

Além disso, os meios de comunicação veiculam
matéria sobre a qual têm direitos autorais, não possi
bilitando a pequenos produtores detentores de direi
tos autorais e criadores de obras acesso aos meios
de comunicação.

Esse projeto vai ampliar o domínio cultural e de
informação em todo o mundo. Os meios de comunica
ção vão acumular mais riqueza. Se não forem os pro
prietários do copyright, não farão a exposição de um
filme, a divulgação de uma peça de teatro etc. Bill Ga
tes é proprietário de quase todas as milhões e mi
lhões de imagens existentes no mundo. Portanto, na
participação acionária dos meios de comunicação, é
lógico que ele vai veicular as imagens daquilo que de
tém direito autoral, para obter retorno econômico e
político.

Votaremos favoravelmente ao projeto, mas cha
mamos a atenção para o fato de que entrada de capi
tal não é suficiente para a democratização dos meios
de comunicação. Estes, dominados atualmente por
famílias, poderão em breve estar sob o domínio de
pequenas castas ou grandes monopólios, como ten
tou fazer Roberto Murdoch na área do futebol, ao
comprar o Manchester United, na Inglaterra. Não que
ria comprá-lo à toa, mas para fazer grande monopólio
internacional.

Temos de chamar a atenção para outros pontos.
A legislação que iremos votar não fala absolutamente
nada sobre o fato de uma empresa chegar ao Brasil e
adquirir 30% não somente de umveículo de televisão,
mas de dois ou três órgãos de imprensa escrita ou fa
lada, o que vai fazer com que detenha boa parte da in
formação em caráter nacional.

Chamamos a atenção para isso porque não que
remos uma consciência apodrecida pela informação,
nem contribuir para que isso ocorra. Queremos um
povo informado, com consciência cultural e política.
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POVO sem consciência é povo dominado. Temos de es- O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (Bloco/PFL - RJ.
tar atentos para que essa dominação não ocorra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meus pre-

Muito obrigado. zados colegas, inscrevi-me para falar quando imagi-
A SRA. LUIZA ERUNDINA _ Sr. Presidente, nava que hoje teríamos grande discussão a respeito

peço a palavra pela ordem. da matéria, para culminarmos numa votação com
equilíbrio de forças. Felizmente houve entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex
a

Quando existe acordo e entendimento, o que
a palavra. devemos fazer, até em atenção ao apelo da Mesa, é

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. registrarmos que, diante da vantagem que vemos na
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- abertura de 30% para empresas, pessoas jurídicas e
te, peço a V. Exa que informe ao Plenário a respeito de capital estrangeiro, temos de observar o lado do con-
um substitutivo do Senado Federal que altera o núme- sumidor.
ro de componentes do Conselho de Comunicação A tecnologia traz informações para os países,
Social. Ele já foi aprovado pelas Comissões de Ciên- sem limite de fronteiras, por meio de satélites, de ca-
cia e Tecnologia e de Constituição e Justiça, portanto, bos, pela própria Internet e, ao mesmo tempo, faz
está em condições de vir a plenário. com que convirjam todos os suportes de mídia, a fim

A justificativa apresentada pelo Senado ao de que todos os serviços de comunicação social se-
substitutivo é de que ele possibilitaria ao Conselho a jam prestados por meio do mesmo suporte.
composição com representação de outras entidades Não sabemos se um computador funciona ape-
dos setores de radiodifusão e telecomunicações, que nas como computador ou se também é um televisor
não existiam quando da implantação da lei que criava que recebe imagens de um canal aberto ou de uma
o órgão. rede de cabo por assinatura. Usamos o nosso televi-

Peço, portanto, a V. Exa que nos informe o que sor clássico para fazer display, para apresentar infor-
aconteceria com o substitutivo que, na minha avalia- mações do computador, para acessar a Internet. Os
ção, aperfeiçoa, amplia e complementa a composição eletrodomésticos, os appliances, de modo geral,
do Conselho de Comunicação Social. passam a operar integrados também à Internet.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De- Toda essa parafernália tecnológica oferece be-
putada, em primeiro lugar, vou solicitar à Secreta- nefícios enormes à nossa população. E neste mo-
ria-Geral que me informe de forma bem detalhada em mento discutimos assuntos muito importantes que re-
que etapa de tramitação encontra-se o substitutivo. querem recursos para que o nosso povo possa des-
Essa matéria poderá ser discutida na próxima reunião frutar de novos e antigos serviços com melhor quali-
de Líderes. dade. Essa abertura vai propiciar não apenas solução

Tenho certeza de que esta segunda informação econômica e financeira para empresas que visam à
a tranqüilizará. Informo a V. Exa que atenderemos ao sua expansão, prestando o mesmo serviço ou au~
apelo feito a esta Presidência no sentido de instalar- mentando o lucro dos seus proprietários.
mos o Conselho o mais rapidamente possível. De for- Antes de tudo, ela propiciará aporte de tecnolo-
ma alguma isso prejudica a tramitação da proposta de gia avançada, como a televisão digital, que está sen-
modificação na sua composição. do discutida neste momento, a terceira geração das

Portanto, estamos agilizando a instalação do comunicações móveis integradas ao fator de interati-
vidade com os meios de comunicação social. Tere

Conselho até como estímulo para que, no seu próprio mos a possibilidade de oferecer ao público - não im
funcionamento, se perceba eventualmente algumas porta qual seja a mídia, o suporte, se impresso, se
modificações que possam ocorrer.

num display de computador, num televisor ou num
Tomarei a liberdade de informar o mais rapida- forno de microondas - a mais moderna tecnologia

mente possível a V. Exa a etapa em que se encontra que chegará prontamente com novos serviços que
essa matéria, para que ela seja submetida à delibera- melhorarão sua qualidade de vida e seu entendimen-
ção do Plenário. to sobre o que está acontecendo, facilitando o acesso

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Obrigada, Sr. Pre- à informação.
sidente. Não vejo isso como possibilidade de domínio da

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa- cultura brasileira. Cultura é algo muito poderoso. Não
lavra para discutir a matéria o nobre Deputado Arolde existem hierarquia entre culturas. Elas se sobrepõem
de Oliveira. ao tempo, são preservadas pela própria identidade da



Não se saberá nunca se de repente uma grande
empresa resolve impor os transgênicos ao Brasil.
Este é o único país do mundo que pode produzir ali
mento isento de transgênico, de agrotóxico e de agro
químico.

Digamos que a maior empresa de televisão do
Brasil valha 1 bilhão de dólares e o parceiro estratégi
co entre com 300 milhões de dólares. Ele vai vender o
que quiser para nosso povo. Essa é a questão funda
mentai.

O dono do meio de comunicação mais poderoso
da história da humanidade impõe o que quer à popu
lação. E quanto menos culta, melhor, venderá mais
rápido. Se fosse uma nação de Primeiro Mundo, como
a América do Norte ou algum país da Europa, com
mais de 90% de pessoas alfabetizadas ou tendo con
cluído o 2° grau, não haveria problema. Mas aqui há,
sim, porque ainda somos Terceiro Mundo.

Abrir o capital com 30%, mesmo com as precau
ções louváveis, com restrições e amarras de nada
adianta. Não há nada que fale mais do que o dinheiro
de um sócio estratégico.

Hoje, um sócio estratégico; amanhã, um contra
to de gaveta e o domínio total do meio de comunica
ção. Entendo que eles precisam de dinheiro. Contudo,
sempre tive o entendimento de que o meio de comuni
cação mais poderoso é altamente lucrativo.

Qual o total de ativos de todas as empresas de
telecomunicação do Brasil? Quanto valem? Qual é o
passivo? Qual é o faturamento? Há lucros? Há prejuí
zos? Há necessidade de capital? Ótimo, abre-se uma
empresa, uma sociedade anônima e pulverizam-se
as ações. O povo brasileiro quer ser sócio! Eu quero
comprar mil reais de ações da Rede Globo. Quero ser
sócio dessa empresa. Poder-se-ia chamar o Brasil a
participar da pulverização do capital dessas empre
sas, não precisaria ser de trinta, de cinqüenta, de ses
senta. Queremos participar do controle do nosso
País.

Será que o Sr. Antonio Ermírio de Moraes não
gostaria de ser sócio da Rede Globo? Se eu fosse um
homem poderoso, com tanta riqueza, evidentemente
que sim.

Por que termos sócios estrangeiros, se já temos
a tecnologia e toda a estratégia montada no Brasil?

Já votei, lutei, briguei muito pela abertura do ca
pital. De algumas coisas me arrependo, uma delas é o
sistema financeiro. Se fosse para votar hoje jamais
abriria o capital ao sistema financeiro internacional.
(Palmas.) Mas outras áreas são necessárias à aber-
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sociedade, na qual o conhecimento chega e sai forta- preservar os programas culturais, mas comerciais,
lecido. Não podemos ter a ilusão de que estamos não.
abrindo o setor de telecomunicações para ser ocupa
do por geração de ideologia estrangeira ou o que seja.
Não existe mais isso. Não há fronteira para as teleco
municações.

Vou encerrar, atendendo ao apelo de V. Exa
, Sr.

Presidente.
Esta é uma lei de grande impacto, sim, mas mui

to positiva para a nossa sociedade. O trabalho do Re
lator foi muito bem-feito politicamente.

Parabenizo o Deputado Henrique Eduardo
Alves pelo término desse acordo e a Oposição que
compreendeu, sabendo negociar politicamente, a im
portância dessa abertura neste momento para a nos
sa sociedade.

Vamos votar favoravelmente ..
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 178,

do Regimento Interno, encerramento da dis
cussão da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 203-B, de 1995.

Sala das Sessões, em 11 de dezem
bro de 2001.

Assinam: Jutahy Junior, Líder do
PSDB; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder
do PMDB e Nelson Marquezelli, PTB.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Peço a pala
vra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Temos so
bre a mesa inscrições que serão respeitadas, como
tem sido até agora.

O Deputado Luiz Carlos Hauly falará contra o re
querimento, o Deputado José Roberto Batochio, favo
ravelmente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, desejaria fazer meu pronunciamento pela
inscrição, porque sou contra a matéria.

É completamente diferente a abertura do capital
a uma empresa que vai vender produtos e serviços. O
meio de comunicação é o domínio de uma nação. O
Brasil é uma economia em desenvolvimento. Todas
as grandes empresas do mundo têm interesse neste
País. Tanto é verdade que das quinhentas maiores

.empresas do mundo 430 já estão aqui.
Minha preocupação é cultural. Pode-se fazer

acordo com esse acionista estratégico de 30% para
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tura do capital, para o Brasil tornar-se uma economia
moderna. As restrições que tenho em relação à ALCA
são fundamentais, verdadeiras.

Se não nos prepararmos para enfrentar o comér
cio internacional, seremos subservientes aos Estados
Unidos, a maior potência econõmica do mundo.

Gostaria de ter mais tempo e argumentos para
encaminhar contra a matéria e terminar a discussão.

Por isso o meu voto, com todo o respeito ao meio
de comunicação brasileiro, é contra essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado José Roberto Batochio para
encaminhar favoravelmente.

Em seguida, será submetido ao Plenário o re
querimento de encerramento de discussão para que
se possa passar à votação da matéria.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo
co/PDT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, procurarei ser breve nesta
minha manifestação. Sei que o Plenário está ansioso
por votar. Não vou abusar da paciência dos Srs. Parla
mentares. Contudo, trago à reflexão de todos o se
guinte: com a permissão da entrada do capital estran
geiro nas empresas de comunicação de massa, o que
causa maior preocupação não é a vinda do capital
que pode efetivamente contribuir para a atualização
tecnológica dessas empresas que, por força da mo
dernidade, requerem um cabedal muito largo de re
cursos para se colocarem no mesmo patamar das
empresas de comunicação que existem pelo mundo.

Todavia, o capital que vem para aperfeiçoar e tra
zer mal à tecnologia não vem apenas para isso; vem .
também para interferir na geração do conteúdo das
transmissões dessas empresas de telecomunicações.

Quem sabe, se aprovarmos esta emenda cons
titucional, os meus netos serão muito mais afixiona
dos ao rúgbi, ao beisebol, do que ao futebol, que é
muito brasileiro e que não pode ser descaracterizado.

Na atual ordem econômica internacional, Srs.
Deputados, a linha que divide o mundo não é mais
vertical: Leste Europeu e sociedade capitalista oci
dental. A linha agora é horizontal: as nações ricas do
hemisfério norte, tecnologicamente desenvolvidas, e
os miseráveis, os indigentes, os consumidores de tec
nologia do hemisfério sul.

Será que não estamos, nesta ordem de idéias,
descaracterizando o Estado Nacional? Onde vai ficar
a cultura, a idiossincrasia, as peculiaridades, em
suma, a especial maneira de ser do povo brasileiro?
Será que introduziremos cada vez mais na nossa lín
gua neologismos patrocinados pelos geradores de

conteúdo que se encontram lá no hemisfério norte,
que penetraram no capital das nossas empresas de
comunicação de massa? Será que estamos agindo
corretamente, Srs. Parlamentares?

Vivenciamos, depois da crise das ideologias, a
descaracterização progressiva dos Estados naciona
is. Temos de preservar nossa identidade nacional, ge
rando conteúdo tfpico da Nação brasileira e não im
portando essa cultura enlatada que nos é instilada di
ariamente por meio de sofisticadíssimos processos
subliminares de homogeneização das nações e de
sintegração dos Estados brasileiros.

Vou parar por aqui, Sr. Presidente, apenas fa
zendo uma anotação. Li com muito cuidado e interes
se essa emenda aglutinativa e vou dar um destaque
especial ao § 10

, que assim está redigido:

Art. 10
..

§ 1° Em qualquer caso, pelo menos
setenta por cento do capital total e votante
das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá perten
cer, direta ou indiretamente, a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos
_. prestem atenção, Srs. Deputados -,que
terão poder decisório para gerir suas ativi
dades e para estabelecer o conteúdo da sua
programação.

Parece que a situação está garantida - mera
aparência! "Terão poder". O que deveríamos escre
ver no texto da Constituição é que "exercerão obri
gatoriamente e com exclusividade a gerência de
suas atividades e a geração de conteúdo da progra
mação." Dessa forma, garantiríamos a identidade de
nosso pobre País, que não agüenta mais ser tão sa
queado em seus recursos e agora na sua identida
de. Voto "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que fo
rem favoráveis permaneçam como se acham.

Aprovado.

ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirado
Requerimento no seguinte teor:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos dos artigos 117, inci

so X e 193, § 10
, do Requerimento Interno da Câmara

dos Deputados, o adiamento da votação da Proposta
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de Emenda à Constituição n° 203, de 1995, por 05
(cinco) sessões.

Sala das Sessões, de dezembro de 2001. -
Deputado Walter Pinheiro, Líder do Partido dos Tra
balhadores.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar a votação da matéria, concedo a palavra ao
Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
peço ao Plenário um pouco de paciência ao discutir
esta matéria. Temos de sair da situação apresentada
em alguns pronunciamentos, como se a atual forma
patrimonial e de organização dos meios de comunica
ção no Brasil fosse um parâmetro para que, com a ob
jeção dessa emenda, pudéssemos estabelecer al
gum tipo de valorização em que a participação do ca
pital estrangeiro significasse grande risco.

Tendo em vista a maneira indiscriminada como
a economia brasileira foi aberta, ela hoje padece de
vulnerabilidades e está sujeita à influência muito
grande do capital estrangeiro.

O que essa emenda aglutinativa promove?
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero

lembrar, particularmente aos companheiros que na
Constituinte acompanharam esse tema, que o relató
rio da Deputada Cristina Tavares, prevendo que a TV
a cabo, o videotexto e outros meios eletrônicos mo
dernos deveriam estar submetidos aos mesmos crité
rios da radiodifusão, foi derrotado.

O que estamos colocando nesta emenda, depo
is da derrota do relatório da Deputada Cristina Tava
res, é o § 3°, que diz:

Os meios de comunicação social ele
trônica, independentemente da tecnologia
utilizada para a prestação do serviço, deve
rão observar os princípios enunciados no
art. 221 (...)

Dizem os incisos I, 11, 111 e IV do art. 221 da Cons
tituição Federal:

Art. 221 ..
I - preferência a finalidades educati-

vas, artísticas, culturais e informativas;
11 - promoção da cultura nacional ( )
111 - regionalização da produção ( )
IV - respe~o aos valores éticos e sociais

da pessoa e da família.

Este é o grande avanço que essa emenda
aglutinativa contempla.

Na Constituinte, o relatório da Deputada Cristi
na Tavares foi derrotado porque queria submeter es
ses meios eletrônicos ao controle público previsto no
art. 221.

Estamos, com essa emenda aglutinativa, esta
belecendo um critério. Nesta área, a comunicação so
cial é poder, é identidade, é cultura, e o País não pode
abrir mão da sua identidade.

Entre a anarquia e a informalidade atual, prefiro
dizer que o capital estrangeiro pode entrar. Nós, do
PT, não somos contra o capital estrangeiro, mas ele
deve estar submetido a regras. Dizer que a produção,
a gestão e a programação são dirigidas por brasilei
ros não é qualquer coisa. Sei que não resolve, mas é
uma garantia constitucional para que possamos as
segurar a identidade do País. Estabelecemos nessa
emenda aglutinativa a garantia para profissionais bra-
sileiros, na forma da lei. .

Devo dizer ao Plenário que não estamos abrin
do, simplesmente, os meios de comunicação ao capi
tal estrangeiro. mas estabelecendo regramento de
mocrático na Constituição para garantir o que é es
sencial à soberania do País: a identidade, as nossas
características, o nosso padrão cultural. Estamos pre
servando as instituições privadas que nesta área já
têm acúmulo de produção em relação às característi
cas do art. 221.

Por último, nobres pares, o compromisso dos
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal de estabelecer prazo para indicar o Conselho
de Comunicação Socíal constitui avanço muito gran
de na democratização dos meios de comunicação.

Queremos estabelecer uma relação positiva e
democrática do Parlamento brasileiro com os meios
de comunicação, que podem ter participação do capi
tal estrangeiro. Eles são privados, mas temos valores
dos quais não vamos abrir mão. A emenda aglutinati
va é um grande avanço. A emenda original não servia.
Não podemos escancarar. Abrir, sim, mas com critéri
os, com regras e com respeito àquilo que é essencial:
a preservação da identidade, dos valores e da cultura
deste País.

Por isso, assinamos a emenda aglutinativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Luiz Moreira para encaminhar
favoravelmente à matéria. (Pausa.) S. Exa abriu mão
de sua inscrição.

Concedo a palavra ao Deputado Arolde de Oli
veira. (Pausa.) S. Exa abriu mão de sua inscrição.
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Concedo a palavra ao Deputado José Carlos inscrição, a natureza da matéria era diferente. Por
Aleluia. (Pausa.) S. Exaabriu mão de sua inscrição. isso, peço a V. Exa que convoque aqueles que conti-

Concedo a palavra ao Deputado Walter Pinhei- nuam contrários à matéria, para que haja equilíbrio na
ro. (Pausa.) S. Exaabriu mão de sua inscrição. discussão.

Ouvirei os Líderes partidários para orientação O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fale, en-
de suas bancadas. tão, V. Exa, que ajudará o Plenário a decidir.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Deputados, quero colaborar com o Plenário. Inscre-
Exa a palavra. vi-me tão-somente para ler uma nota que o Presiden-

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT _ RJ. te Nacional do PDT encaminhou a sua bancada, por
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, intermédio de seu Líder, no seguinte teor:
V. Exa não convocou nenhum dos oradores inscritos Na qualidade de Presidente da Execu-
para encaminhar contra a matéria. tiva Nacional do PDT, dirijo-me a Vossa

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en- Excelência para comunicar que, diante da
caminhar contra a matéria, convoquei os Deputados iminente votação de Emenda Constitucional
José Genoíno e Walter Pinheiro. A Mesa teve a im- que permite a entrega ao capital estrangeiro
pressão de que os oradores haviam aberto mão das de parcela significativa da propriedade dos
suas inscrições. jornais, revistas, rádios e televisões brasilei-

Deputado Vivaldo Barbosa, V. Exa realmente é o ras, nosso Partido resolveu fechar questão
último dos oradores inscritos para encaminhar contra contrária a este absurdo com que se amea-
a matéria. Pensei que havia uma desistência conjun- ça a liberdade de opinião em nosso País.
ta, mas se quiser falar, o Plenário terá enorme privilé- Nosso partido, assim, vem ao encontro da
gio de dedicar a atenção costumeira a V. Ex". orientação coerente que a nossa representa-

Realmente, não havia observado sua inscrição. ção parlamentar, sob a liderança de V. Ex
a
,

vinha assumindo.
V. Exa tem, portanto, a palavra. Com efeito, trata-se de lesão inédita à

Há um problema no microfone do Deputado Vi- nossa soberania nacional esta aberração
valdo Barbosa. Pode ter certeza de que não se trata que se intenta instaurar ao permitir que os
de nenhuma ação da Presidência desta Casa. meios de comunicação de nosso país, que

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, controlam a informação e exercem papel
restabelecido o som, mantenho minha questão ante- fundamental na edificação da consciência fi-
riar, porque o Deputado José Genoíno encaminhou quem sujeitos ao controle de empresas e ci-
favoravelmente à matéria. dadãos de outros países que - pelo seu po-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado der econômico incontestável, por suas co-
Vivaldo Barbosa, não cabe a esta Presidência fazer nexões com outros grupos empresariais e
censura prévia ao que cada um dos Srs. Parlamenta- governos estrangeiros e pela capacidade de
res irá dizer da tribuna. A inscrição é clara e distinta. alavancar ou frear artificialmente verbas pu-
Inscrevem-se aqueles que falam favoravelmente e os blicitárias das corporações mundiais aqui
que falam contrariamente. Mas no momento do conte- instaladas - possam assumir a direção de
údo da fala de cada um, o que posso fazer, e aí certa- fato destas atividades, não obstante terem
mente fazendo coro com V. Exa, é solicitar que as ma- apenas parcela formal de sua propriedade.
nifestações sigam a relação das inscrições. Pare- Sabemos que hoje estes interesses já influ-
ce-me que nesse caso havia uma justificativa, porque em, muitas vezes de forma escandalosa,
eles tinham se inscrito contrariamente a um texto an- sobre o direno à informação do povo brasileiro.
teriore aproveitaram essa inscrição para justificar, tal- Com esta decisão absurda, venha ela a confir-
vez, reiterar até sua posição contrária àquele texto e mar-se não será mais influir, será mandar.
justificar uma eventual alternância de posição. Mas, Assim, ao mesmo tempo em que soli-
para facilitar, se V. Ex" quiser, pode falar. V. Ex" estava citamos dar ciência aos deputados pedetis-
inscrito em último lugar. tas desta decisão, pedimos que aceite, em

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, nome de todos, nosso reconhecimento à
perfeito. V. Ex" deu a explicação, porque, na hora da responsabilidade e à coerência com nossos
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princlplos com que a Bancada vem enca
rando e enfrentando esta ameaça ao Brasil
e ao povo brasileiro.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2001. - Leo
nel Brizola, Presidente Nacional do PDT.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
antes de iniciarmos o encaminhamento da votação de
matéria extremamente polêmica, queremos dizer que
nós, da Oposição, fizemos um grande esforço de ne
gociação sobre seu mérito. E como acontece em todo
processo de negociação, a Minoria tem de fazer mais
concessões que a Maioria, mas conseguimos alguns
avanços.

Sr. Presidente, surge no § 10 do texto uma ques
tão que pode colocar o nosso entendimento em ou
tros termos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Chamo a
atenção do Sr. Relator para a ponderação que faz o
Líder Eduardo Campos.

O SR. EDUARDO CAMPOS - O § 10 do art. 222
estabelece:

Art. 222 .
§ 10 Em qualquer caso, pelo menos

setenta por cento do capital total e votante
das empresas jornalfsticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá perten
cer, direta ou indiretamente, a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez
anos, que terão poder decisório para gerir
suas atividades e para estabelecer o conte
údo da sua programação.

Sr. Presidente, peço a V. Exa atenção para a
expressão "deverá pertencer direta ou indiretamen
te". Por que há necessidade da expressão "direta ou
indiretamente" no texto? Se o propósito é que es
trangeiro participe no máximo com 30% do capital e
o brasileiro com 70%, no caso de em uma empresa
nacional haver sócio estrangeiro, este participará
dos 70% na proporção das suas ações e também
dos 30%, quebrando a regra de que a participação
deve ser até 30%.

Queria um esclarecimento do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De

putado Eduardo Campos, a Presidência toma a liber
dade de interromper V. Exa

, porque não existe, nesse
caso, uma questão de ordem. V. Ex" traz uma discus-

são de mérito sobre a matéria. Vou ouvir o Relator,
que não sei se esclarecerá ou convencerá V. Exa Logo
em seguida - permitam-me agora ser rigoroso - ouvi
rei os Líderes partidários.

É extemporânea a discussão do mérito neste
instante. V. Exa pode encaminhar favoravelmente ou
não. Ouvirei o Relator e, em seguida, ouvirei a orien
tação dos Líderes partidários sobre esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aguardo o
Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves, para que
possa se manifestar sobre a questão trazida pelo lí
der Eduardo Campos. (Pausa.)

Parece que o Relator está discutindo com sua
assessoria. (Pausa.)

Deputado Henrique Eduardo Alves, a Casa soli
cita a V. Ex", que fez um trabalho tão dedicado de con
sultas e conversas com os Líderes partidários, que
preste um último esclarecimento, antes de iniciarmos
o processo de votação da matéria.

Deputado Henrique Eduardo Alves, V. Exa tem
algum esclarecimento a prestar ao Plenário em rela
ção à matéria?

Ouviremos o ilustre Relator, Deputado Henrique
Eduardo Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos dirimindo uma dúvida. A expressão "direta ou in
diretamente" quer dizer pessoa física ou pessoa jurí
dica. Pode haver a participação, como ocorre hoje
ainda, como pessoa física ou indiretamente por inter
médio de pessoa jurídica.

A dúvida que estamos tentando solucionar refe
re-se à redação e não ao mérito. Aquela expressão
pode gerar a seguinte interpretação: que brasileiro te
nha o controle da pessoa jurídica, mas que haja, mi
noritariamente, estrangeiro participando dela. Soma
da a participação estrangeira aos 30% permitidos, po
der-se-ia ultrapassar a participação dos 30%.

Sr. Presidente, repito: trata-se de questão de re
dação. Peço a V. Exa alguns minutos para que possa
mos dirimir a questão, a fim de que não haja nenhuma
dúvida em relação à redação e não à questão do mé
rito, nossa preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se houver
entendimento, poderá essa importante dúvida ser re
solvida por meio de emenda de redação, se a inten
ção é limitar esses valores.

Deputado Henrique Eduardo Alves, V. Exa terá
os minutos solicitados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está sus
pensa a sessão por cinco minutos.
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(A sessão é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está rea
berta a sessão.

Tem a palavra o Relator da matéria, Deputado
Henrique Eduardo Alves, para prestar esclarecimen
tos à Casa.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, como a questão foi levantada pelo nobre Depu
tado Eduardo Campos, que suscitou dúvidas apenas
quanto à forma do texto e não quanto ao mérito da
proposição, creio que o esclarecimento cabe ao pró
prio Deputado Eduardo Campos. Na reunião, deci
diu-se pelo emprego da expressão "direta ou indireta
mente" exatamente para impedir fraudes, direta ou in
diretamente, na propriedade de empresas de comuni
cação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o Deputado Eduardo Campos, que levantou a
questão.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quando levantei aquela dúvida, já havia uma incerte
za geral na nossa bancada, mas fomos esclarecidos
pelos pareceres dos Deputados José Roberto Bato
chio e Luiz Antonio Fleury de que os 30% represen
tam o limite, seja diretamente ou por intermédio da
sociedade com um brasileiro, para o capital estrangei
ro nas empresas de comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Foi exata
mente essa a interpretação da Casa.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é preciso que o Relator leia a nova redação, para veri
ficarmos se houve alguma alteração de conteúdo.
Este Plenário merece ouvir a leitura da nova redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
ouvi-Ia, Deputado Vivaldo Barbosa. É preciso que o
Relator esclareça o que está sendo votado.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, não houve nenhuma alteração. Apenas foi feito
um esclarecimento ao Deputado Eduardo Campos e
a outros companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mante
ve-se o texto?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - O texto
é o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Então va
mos votá-lo.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
só para que a questão fique elucidada, não houve ne
nhuma alteração no texto, segundo palavras do pró
prio Relator. O texto que gerou a dúvida fica mantido.
Ou seja, a dúvida levantada pelo Deputado Eduardo
Campos não está resolvida na redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Vivaldo Barbosa, o Deputado Eduardo Campos con
sidera-se esclarecido, mas a posição divergente de V.
Exa será respeitada, assim como será respeitada a
vontade do Plenário de votar a matéria.

Vamos ouvir os Líderes partidários.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, a

matéria é de conteúdo nacionalista. Evidentemente, a
Frente Parlamentar em Defesa do Brasil deve pronunci
ar-se a esse respeito. Feitas as consultas a diversos in
tegrantes, não foi possível obter uma posição unânime.

Por isso, não será possível orientar os naciona
listas da Câmara sobre matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a

EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA
N° 1/2001

Dê-se à Proposta de Emenda Constitucional a
seguinte redação:

"Art. 1° O art. 222 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

'Art. 222 A propriedade de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é privativa de brasileiros na
tos ou naturalizados há mais de dez anos,
ou de pessoas jurídicas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede no País.

§ 10 Em qualquer caso, pelo menos
setenta por cento do capital total e votante
das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá perten
cer, direta ou indiretamente, a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez
anos, que terão poder decisório para gerir
suas atividades e para estabelecer o conte
údo da sua programação.

§ 2° A responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e direção da progra-
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mação veiculada são privativas de brasilei- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ori-
ros natos ou naturalizados há mais de dez entar a votação, Deputado Inácio Arruda.
anos, em qualquer meio de comunicação O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
social. a V. Exa paciência, porque não se trata de algo sim-

§ 3° Os meios de comunicação social pies.
eletrônica, independentemente da tecnolo- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sigo o
gia utilizada para a prestação do serviço, Regimento, Deputado.
deverão observar os princípios enunciados O SR.INÁCIO ARRUDA - Sei que V. Exa é paci-
no art. 221 ,na forma de lei específica, que ente, e o Regimento deve ser mais paciente ainda,
também garantirá a prioridade de profissio- porque se trata de importante questão.
nais brasileiros na execução de produções
nacionais. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Oriente a

§ 4° Lei disciplinará a participação de bancada, Deputado.
capital estrangeiro nas empresas de que O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, exa-
trata o § 10. minamos o texto inicial da matéria. Foi proposta uma

§ 50 As alterações de controle societá- série de emendas, fruto de discussão com os partidos
rio das empresas de que trata o § 10 serão de Oposição da Casa, mas não de todos. Participa-
comunicadas ao Congresso Nacional.' mos da discussão com o PSB, o PPS e o PT, que de-

Art. 2° Esta emenda entra em vigor na sejavam examinar as garantias para a produção e o
data da sua publicação." poder de decisão das empresas nacionais, se 70% do

capital significavam, efetivamente, garantias para
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como nossas empresas e se os 30% não iam burlar essa

votam os Srs. Líderes? garantia.
Como vota o PV? (Pausa.) Todas as emendas foram acolhidas pelo Rela-
Como vota o PSDC? (Pausa.) toro Buscamos fazer algumas salvaguardas e encami-
Como vota o PHS? nhamos a discussão para o acordo. Hoje, mesmo par-
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem ticipando do acordo, reafirmamos que estamos abrin-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Brasil avançou do mão de mais um setor da economia nacional.
muito nos últimos anos com a entrada de tecnologia e O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encaminha o
de capital externo. No entanto, temos de analisar o voto favorável à matéria, com todas as ressalvas que
motivo de as empresas nacionais estarem sem capi- estabelecemos nas emendas, para que haja o míni-
tal. mo de garantia. Deixamos claro que estamos abrindo

O PHS é favorável à matéria. ainda mais nossa economia para o setor privado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o PTN? (Pausa.) vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
O SR. INÁCIO ARRU'DA (Bloco/PCdoB _ CE. - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. e Srs. Deputados, o Bloco Parlamentar PUPSL consi-
Deputados, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB tem dera que a questão não é de governo, mas de aproxi-
discutido intensamente a matéria, com cuidado e mação desta Casa com a sociedade civil, os trabalha-
zelo. Ouvimos atentamente a argumentação dos dores e os empresários.
companheiros que destacaram suas dúvidas e temo- Queremos fazer justiça ao nosso companheiro
res em relação à questão que abre as empresas de Laprovita Vieira, autor da PEC apresentada em 1995.
comunicação do País para o capital estrangeiro. A emenda é necessária e beneficia a mídia brasileira.

Preocupamo-nos com o fato de não haver mais O Bloco Parlamentar PUPSL encaminha o voto
um setor da economia nacional que não tenha sido "sim".
entregue ao capital externo. Não estamos falando do O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
setor estatal. Defendemos ardorosamente algumas vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS? Será dividido
empresas de porte que deveriam ficar nas mãos do entre os Deputados Miro Teixeira e Rubens Bueno o
Estado porque dizem respeito à coluna vertebral da tempo do Bloco Parlamentar PDT/PPS, que é muito
economia nacional. Portanto, tivemos o máximo de especial. Por ele todos temos muito respeito.
cuidado com as votações. Com a palavra o Deputado Miro Teixeira.



O PDT vota "não". (Palmas.)

NOTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Exmo. Deputado Miro Teixeira
Líder da Bancada do PDT na Câmara dos Deputados

Na qualidade de Presidente da Executiva Nacio
nal do PDT, dirigo-me a Vossa Excelência para comuni
car que, diante da iminente votação de Emenda Consti
tucional que permite a entrega ao capital estrangeiro de
parcela significativa da propriedade dos jornais, revis
tas, rádios e televisões brasileiras, nosso Partido resol
veu fechar questão contrária a este absurdo com que se
ameaça a liberdade de opinião em nosso País. Nosso
partido, assim, vem ao encontro da oreintação coerente
que a nossa representação parlamentar, sob a lideran
ça de V. Ex" vinha assumindo.

Com efeito, trata-se de lesão inédita à nossa so
berania nacional esta aberração que se intenta insta
urar ao permitir que os meios de comunicação de
nosso país, que controlam a informação e exercem
papel fundamental na edificação da consciência fi
quem sujeitos ao controle de empresas e cidadãos
de outros países que - pelo seu poder econõmico in
contestável, por suas conexões com outros grupos
empresariais e governos estrangeiros e pela capaci
dade de alavancar ou frear artificialmente verbas pu
blicitárias das corporações mundiais aqui instaladas
- possam assimir a direção de fato destas atividades,
não obstante terem apenas parcela formal de sua
propriedade. Sabemos que hoje estes interesses já
influem, muitas vezes de forma escandalosa, sobre o
direito à informação do povo brasileiro. Com esta de
cisão absurda, venha ela a confirmar-se não será
mais influir, será mandar.

Assim, ao mesmo tempo em que solicitamos
dar ciência aos deputados pedetistas desta decisão,
pedimos que aceite, em nome de todos, nosso reco-
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O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem tirdados. Hoje, estamos aqui contra os 30% de capital
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em algumas vo- estrangeiro e estaremos, no futuro, contra os 100%
tações nosso Bloco tem alas. de capital estrangeiro, porque as empresas são todas

Hoje me lembro de Darcy Ribeiro, que nos ensi- estrangeiras.
nou que, muitas vezes, o melhor de nossa biografia é Não estamos diante de limitação quando perce-
escrito pelas nossas derrotas. Esta é a noite em que o bemos o avanço da tecnologia. Agradeço aos compa-
PDT vai perder porque votará contra a matéria. Desde nheiros de bancada a sustentação da nossa posição
a apresentação da emenda constitucional o partido quanto ao projeto.
se manifesta contrário à idéia. Repito o que disse Darcy Ribeiro: "Essa nossa

O Deputado Neiva Moreira representou o parti- derrota significará muito para nossa biografia". Muito
do na Comissão Especial, onde já dizia: "Desde o iní- em breve veremos, lamentavelmente, a redução de
cio das discussões tenho discordado da proposta e emprego para artistas, produtores e - quem sabe? -
das perspectivas enganosas de mais emprego e de até a perda do controle de algumas empresas brasile-
novos equipamentos. Tenho presentes os exemplos iras.
europeus, em que sócios foram admitidos nas empre-
sas de comunicação, e o que houve foi o contrário: en
xugamento por economia e até por novas aquisições
tecnológicas" .

Durante a discussão, nossa bancada sempre se
posicionou contra a matéria. Companheiros indaga
vam se não seria melhor abrir 30% do capital ostensi
vamente, mas com a aproximação do momento da
votação obtivemos unanimidade.

Hoje, a direção nacional do partido emite nota já
lida neste plenário. Peço à Mesa que faça parte inte
grante do nosso pronunciamento. Em um trecho, o
Presidente do nosso partido, Leonel Brizola, diz:
"Com efeito, trata-se de lesão inédita à nossa sobera
nia nacional essa aberração que se intenta instaurar,
ao permitir que os meios de comunicação do nosso
País, que controlam a informação e exercem papel
fundamental na edificação da consciência, fiquem su
jeitos ao controle de empresas e de cidadãos de ou
tros países".

Senhoras e senhores, não percebo no texto tra
zido a plenário qualquer defesa contra a invasão que
ocorrerá com as novas tecnologias. Uma delas é atu
ai: o sistema ADSL já utilizado por muitas companhias
telefônicas.

Na redação, o Relator, Deputado Henrique Edu
ardo Alves, teve a preocupação de fechar às compa
nhias telefônicas a possibilidade que agravaria ainda
mais o quadro de redução de empregos, mas o texto
que aqui está para votos não veda isso. E as compa
nhias telefônicas, com o cabeamento que já está ins
talado pelo sistema ADSL, acabarão sendo as gran
des transmissoras da programação não produzida no
Brasil e que será oferecida pelo sistema
pay-per-view.

Nós, do PDT, estamos mantendo a coerência. A
preocupação do Relator não foi suficiente. Sustento
que essas empresas ainda virão à cena para transmi-



nez.
o SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não sei se
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nhecimento à responsabilidade e à coerência com poderia dar ao voto um nome, mas se nome pudesse
nossos princípios com que a Bancada vem encaran- dar a ele chamá-lo-ia de voto triste.
do e. e.nfrentando esta ameaça ao Brasil e ao povo Este País de Marechal Rondon; este País de
brasileiro. Assis Chateaubriand, que inaugurou sua televisão

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2001. - Leo- em São Paulo com pequeno transmissor de 1 quilo-
nel Brizola, Presidente Nacional do PDT. watt, refrigerado à água; este País de Roberto Mari-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como nho, que construiu a maior potência do setor de tele-
vota o PPS? comunicações das Américas; este País de José Boni-

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS _ PRo Sem fáci? de Oliveira S~brinho, que fez as exposições de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Pa~ls, ~m 1972, deltarem-s~ a seus pés para falar da
putados, exatamente por isso desmembramos o en- mais rica e poderosa televisão do mundo à época;
caminhamento da votação. O PDT tem posição clara, este P?ís de Francisco Mesquita, que c~nstrui~ a
que louvamos, embora dela discordemos. E não é de ~eus pes poderoso arcabouço da democracia braslle-
agora. A bancada do PPS encaminha contrariamente Ira; esta mesma terra de aventureiros e de construto-
à posição do PDT. res, de homens que lutaram e, com suor e sangue, fi-

Quanto ao texto da primeira proposta, a banca- zeram ~ste País falar a m?s.ma língua, do Oiapoque
da do PPS votaria contra e assim declarou não só aos ao ChUl, ter os mesmos ~ablt~s e torcer pelo esport~
Líderes desta Casa, mas também à imprensa. Entre- comu~ - o futeb~I-, e~ta ~apltulando ao mercado fl-
tanto, levando em conta o fato de que a proposta evo- nancelro. E~te P~IS pratIca~uros de 30%, enquanto lá
luiu para o acordo, chegou-se à conclusão de que se- fora se pr~tlcam. JUros de 2 Yo. , . .
ria possível fazer amarrações. Assim, em vez de se Sera posslvel a empresariOS estrangeiros com-
perderem os dedos, perdem-se os anéis. Abre-se a prar 30% das nossas empresas porque financiarão
possibilidade dos 30%, mas se amarra em vários pa- s~~ compr~ a. juros de 2%. E não é possível a empre-
rágrafos que não existiam, exatamente para que esse s.arlos b~asllel.ros perma~ecer c:om ~eus 30% porque
controle se mantenha nas mãos de brasileiros natos tem de finanCiar sua partlclpaçao a Juros de 30%.
ou naturalizados há mais de dez anos. Dói-me o coração, Sr. Presidente, saber que Cha-

Aí está o conteúdo, aí está a condição dos artis- teaubriand, neste momento, olha-nos com tristeza.
tas brasileiros que foram hoje incluídos no acordo, No começou, o projeto era muito ruim porque
haja vista que dele não faziam parte até ontem. A evo- não defendia o conteúdo nem o direito do trabalhador,
lução mostra, claramente, que o acordo é bom para o do construtor e do artista brasileiros. E participei do
País. acordo. Lutei por ele, defendi principalmente o conte-

Se na semana passada, por ocasião do encami- údo da programação nacional. Homens que construí-
nhamento e da votação do projeto de lei que flexibiliza ram essa programação, como Evandro Guimarães,
a CLT, fomos derrotados, também o seríamos com Demerval e Sandoval, que fazem parte da história da
essa proposta original. Esta, sim, seria danosa ao in- televisão e do rádio, lutaram para que isso fosse mo-
teresse nacional. Se evoluímos para esse acordo, difica~o e para que não optássemos, tristemente,
deve-se ao fato de atender ao interesse maior do pela simples venda de 30% das nossas empresas.
povo brasileiro. Sr. Presidente, aos meus companheiros do

Por isso, a bancada do PPS vota favoravelmente PTB, recomendo o voto "sim", mas dou a este o nome
e louva a atitude do Relator Henrique Eduardo Alves. de voto triste.
S. Exa negociou pacientemente, durante horas, com O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PTB
as bancadas de Oposição, com o intuito de bem re- vota "sim".
presentá-Ias e de negociar da melhor forma possível, Como vota o PPB?
soberanamente. Des~a. forma, p.revaleceu a. d~cisão O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG S ._
desta Casa em beneficio da sociedade brasileira. s- d d) S P'd S ·s em revI, . ao o ora or. - r. resl ente, raso e rs. Parla-

O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Questão mentares, o PPB vai encaminhar com muita tranqüili-
aberta no Bloco Parlamentar PDT/PPS. dade esta votação. Economia e mundo modernos es-

Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Marti- tão ao lado da abertura de capitais e de mercados.
E essa emenda aglutinatíva ao projeto original,

que modificamos, vai permitir às empresas de comu
nicação ingressar na modernidade. Quanto ao receio



64702 Qu,lI'la-Ieira 12 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Dczcmbw dc 200 I

de empresas internacionais interferirem em nosso
País, argumento com a realidade das TVs a cabo,
com a disposição da sociedade brasileira. E mais: o
projeto restringe a venda a somente 30% do capital e
garante ao empresário nacional o poder de adminis
trar sua empresa.

Por isso, o PPB, com muita tranqüilidade, enca
minha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Srs. Líderes, Srs. Deputa
dos, esta não é urna votação qualquer.

Nossa legislação, embora exista há quase 60
anos, estabeleceu um sistema de mídia eficiente. Cri
amos legislação eficiente, que permitiu o controle na
cional por empresas que asseguraram certo padrão
jornalístico no Brasil: independência, capacidade de
investigação, pluralismo, muitas vezes inclusive con
trário ao nosso projeto político-partidário, mas reco
nhecemos tais características de público.

Pergunto: por que um grande jornal, como O
Estado de S.Paulo, cuja história data de cem anos, é
a favor de discussão como essa? Por que empresa
como a Globo, que tem 70 anos e criou grande con
glomerado dos meios de comunicação, é a favor de
abrir ao capital estrangeiro? Como a Abril, potência
editorial no País, que ganhou grande projeção e multi
plicou seus produtos, é a favor de abrir ao capital es
trangeiro? O que está acontecendo com a mídia bra
sileira? O que está acontecendo é que a política eco
nômica nesse período levou à fragilização de todo o
setor de capital nacional.

Sr. Presidente, achávamos que haveria outra al
ternativa: colocar recursos do BNDES para resolver
esse problema, usar os fundos de pensão para ala
vancar o financiamento e separar o que é rádio e tele
visão do que é mídia impressa. A mídia impressa po
deria transformar-se em pessoa jurídica com uma lei
mais flexível. O rádio e a televisão são o imaginário, a
identidade cultural, o sentido de nação. No dia em que
abdicarmos dessa perspectiva, vamos deixar de ser
uma nação.

Como diz Caetano Veloso, "minha pátria é mi
nha língua". Nossa língua é nossa identidade, nossas
tradições.

Sr. Presidente, gosto de futebol. Meu time é o
Santos, que tem perdido muito ao longo dos últimos
anos. Gostaria que meu filho, que é são-paulino, e
meu neto continuassem vendo futebol e não base
ball. Esse é o risco que teremos neste País se não

mantivermos algum controle sobre esse setor estraté
gico.

Sr. Presidente, abrir 30% e transformar a empre
sa em pessoa jurídica tem risco sim. Temos o exem
plo da Argentina. As duas principais emissoras de te
levisão daquele país foram vendidas para a Telefóni
ca de Espana. Toda semana passa tourada nessas
emissoras da Argentina. Isso é destruição do valor da
cultura e da identidade nacionais.

Temos projetos como o World Space. São 140
rádios transmitindo direto de Miami, e uma antena
menor que o celular pode captar. Qual é o futuro das
2.500 rádios deste País se essa legislação continuar
prosseguindo dessa forma?

Por isso, não é uma decisão qualquer.
A Oposição, durante todo esse período, foi con

tra esse projeto e buscou construir outra alternativa.
Hoje votaremos a favor pelo acordo construído,

que não é garantia absoluta quanto aos riscos que es
tamos correndo. E acho que este Congresso Nacional
tem que estar muito atento ao que vai acontecer nes
se setor.

Quais são as garantias? A primeira é ter legisla
ção específica ou que regulamente o setor, porque,
com 30% da pessoa jurídica, controla-se qualquer
empresa com contrato de gaveta.

A segunda é que, qualquer que seja a tecnolo
gia eletrônica, qualquer que seja o novo meio, haja
controle e o rigor do art. 221, que preserva alguns va
lores de identidade e o controle nacional.

A terceira é a instalação do Conselho, que é fun
damentai e desde 1988 não foi implantado.

Concluo dizendo que é muito importante a defe
sa da produção nacional. Este processo abriu uma
brecha. Ou preservamos nossa cultura e discutimos a
democratização dos meios de comunicação ou pode
remos estar cometendo um grande equívoco na histó
ria da identidade nacional.

O PT, com todas essas preocupações e com os
riscos que estamos correndo, em função desse acor
do e dessas garantias mínimas, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMOB?

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aprendi
desde muito cedo que elogio em boca própria é vitu
pério, No entanto, devo deixar a modéstia de lado
neste momento para dizer que tive momentos de luci
dez neste Parlamento quando fui buscar na experiên
cia e na competência do Deputado Henrique Eduardo
Alves o nome para relatar esta matéria.
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S. Ex8
, com o reconhecido valor, soube ouvir os É óbvio que, abrindo para o capital estrangeiro,

mais variados segmentos envolvidos na discussão da permite-se que cada uma dessas empresas se capi-
matéria, soube absorver sugestões e elaborou o pa- talize sem necessidade de buscar recursos a juros al-
recer que termina se transformando em amplo enten- tos nessa quadra nacional.
dimento nesta Casa, que traz avanços, moderniza a A atitude do Relator de buscar de todas as ma-
Constituição, per~ite.que as em~re.sasbrasileiras do neiras texto comum, dá-~os a tranqüilidade de ver
ramo das comunlcaçoes se capitalizem sem, no en- praticamente toda a Casa votando "sim".
tanto, deixarem de atender aos anseios de Parlamen-. ". "
tares que aqui se posicionam como nacionalistas ao Por ISSO, o PSDB recomenda o voto sim.
extremo. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

A inteligência do Deputado Henrique Eduardo vota o Bloco Parlamentar PFUPST?
Alves permitiu que, ao avançarmos na modernização O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
da Constituição, ainda atendêssemos aos requisitos PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é bom
de comando de brasileiros, propriedade, conteúdo e que se esclareçam alguns fatos relacionados com a
programação. votação da matéria. Em primeiro lugar, ela foi muito

Foi a habilidade de S. Ex8 que estabeleceu, discutida. Data de 1997. Portanto, são quatro anos de
como forma de o Congresso permanecer participan- ampla discussão; em segundo lugar, tem o apoio das
do da discussão da questão, a salvaguarda de, medi- pequenas empresas da área de radiodifusão e da mí-
ante lei complementar, a Câmara dos Deputados, dia impressa, bem como das grandes empresas do
amanhã, e certamente o Senado da República, depo- setor.
is de amanhã, continuarem absorvendo idéias de to- Gostaria de esclarecer três questões levanta-
dos e melhorando cada vez mais a legislação. das aqui. A possibilidade de burlar os 30% de capital

Portanto, congratulando-me com o Deputado externo não existe, porque o texto é claro e prova isso
Henrique Eduardo Alves e, mais uma vez, deixando a quando diz que 70% do capital, direta ou indiretamen-
modéstia de lado e reconhecendo que foi ato de luci- te, têm de ser controlados por brasileiros natos ou
dez desta Liderança indicá-lo Relator da matéria, re- com dez anos de naturalização. E a emenda de reda-
comendo a minha bancada o voto favorável ao pare- ção assegura aos brasileiros, com exclusividade, o
cer do ilustre Parlamentar. poder de decidir sobre o conteúdo da programação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como Portanto, a preocupação de, em vez de torcer pelos ti-
vota o PSDB? mes de futebol brasileiros, sermos obrigados a torcer

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi- por times de beisebol, não procede.
são do orador.) - Sr. Presidente, recordo que realizá- E é bom que se diga que o controle sobre a TV a
vamos reunião de Líderes partidários na residência cabo e sobre o videotexto, que não existia, vai agora
da Câmara dos Deputados quando V. Exa mencionou ser exercido. O projeto estabelece o controle da pro-
a importância de se votar a matéria ainda neste se- gramação, que será obrigatoriamente feito por brasi-
mestre. leiros natos ou com dez anos de naturalização, em

O PSDB reuniu sua bancada sabendo que o pro- qualquer meio de comunicação.
jeto era de iniciativa do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, hoje Sr. Presidente, é avanço. Quero louvar o Relator
Ministro da Justiça do Governo Henrique Cardoso, ana- e aqueles que participaram do processo. O texto é
Iisou a proposta e concluiu que é extremamente inova- bom e vem ao encontro de todos os países do mundo
dora e necessária para o País neste momento. que, com o controle, demonstram sua soberania, sua

Duas modificações foram feitas no texto: a pri- modernidade e seu avanço. Mostra que é possível,
meira se refere à possibilidade de participação de tecnologicamente, equiparar nossas empresas às
30% de capital estrangeiro no controle acionário das mais desenvolvidas do mundo. Em vez de assistirmos
empresas. a partidas de beisebol, vamos mandar o futebol para

A Associação Nacional de Jornais, a Associa- outr~s países, que vão assistir aos grandes jogos do
ção Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, as BraSIl.
revistas, todas as entidades representativas do setor Por isso, Sr. Presidente, não é com tristeza que
defenderam a proposta e a necessidade de colocá-Ia faço este encaminhamento. É com alegria que o PFL,
em votação pela importância de buscar novos parcei- mais uma vez, vê o Brasil se modernizar, igualan-
ros para investimento no campo tecnológico. do-se aos países mais desenvolvidos do mundo.
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Com alegria, o Bloco Parlamentar PFUPST re
comenda o voto "sim",

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Governo?

O SR. LUCIANO PIZZATTO (Bloco/PFL - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do Governo recomenda o voto "sim",

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus
lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema ele
trônico,

Está iniciada a votação,
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência gostaria de cumprimentar o ilustre Deputado
Henrique Eduardo Alves, Relator da matéria, pela de
terminação com que construiu, se não uma unanimi
dade nesta Casa, um grande consenso em torno des
sa matéria. Declaro, de público, que V. Exa tem o res
peito e o agradecimento da direção da Câmara dos
Deputados.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vamos votar. Mas aproveito o ensejo desta votação
para comunicar a V. Exa e ao Plenário a ausência de
parte significativa de nossa bancada, que está partici
pando do 10° Congresso do Partido Comunista do
Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Estamos presen
tes eu e as Deputadas Jandira Feghali e Vanessa
Grazziotin. Estão ausentes os Deputados Aldo Rebe
lo, Aldo Arantes, Sérgio Miranda, Haroldo Lima, So
corro Gomes, Tânia Soares e Agnelo Queiroz, que
estão participando ativamente do congresso.

Valho-me desta oportunidade para registrar que
nosso congresso conta com a participação de 849 de
legados brasileiros, representando todo o território
nacional, e de representantes de partidos comunis
tas, partidos populares e partidos trabalhistas de 33
países.

Destaco a presença de representantes do Parti
do Comunista do Vietnã, do Partido Comunista de
Cuba, do Partido Comunista da Coréia do Norte e, na
América Latina, dos Partidos Comunistas do Chile, do
Uruguai, da Argentina, do Peru e da Colômbia.

Não poderia deixar de destacar a participação
da representação da Organização para a Libertação
da Palestina - OLp, ao tempo em que registro que
esta Casa tem a pretensão de formar uma frente naci
onal em defesa do povo palestino, em defesa da auto
determinação daquele povo reprimido brutalmente.
Disse-nos ontem o Embaixador da Palestina: "Pelo
Governo de Israel, mas com aviões F-16, de fabrica
ção americana."

Registro a realização do 10° Congresso do Par
tido Comunista do Brasil com a proposta de unidade
das forças democráticas e populares do nosso País, a
fim de enfrentar essa elite conservadora ainda reinan
te, Que ela busque se unir! Nós não podemos nos es
quecer da frase do inesquecível Tancredo Neves, que
dizia aos setores democráticos e oposicionistas do
Brasil: "Nós não podemos nos dispersar; temos que
nos unir em nosso País."

Sr. Presidente, ao fim, solicito a V. Exa que faça
constar dos Anais desta Casa o informe politico apre
sentado na abertura do congresso pelo camarada e
Vice-Presidente do nosso partido, Renato Rabelo, em
nome da Direção Nacional do Partido Comunista do
Brasil, quando encerrava o seu mandato durante a
solenidade.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Líder Iná
cio Arruda, o Presidente aproveita para cumprimentar
V. Exa pela grande repercussão que vem tendo esse
congresso. V, Exa me dá a oportunidade de renovar a
minha fé na democracia, porque V. Exa, mais do que
qualquer outro, é quem mais tem lembrado Tancredo
Neves da tribuna desta Casa.

Agradeço penhoradamente a homenagem.

INFORME A QUE SE REFERE O
ORADOR

Informe Político
Informe especial de Renato Rabelo, Vice-Presidente

do PCdoS, 9-12-01

O 10° Congresso do PCdoB realiza-se sob
as condições de significativas mudanças no

quadro mundial, de graves impasses à soberania
e à democracia em nosso pais, de perdas de
conquistas do povo brasileiro e de favorável

expansão de nosso Partido.

Quadro mundial de crise: guerra e recessão

O curso da conjuntura mundial atual está mar
cado pela crise de grande dimensão que se instalou a
partir dos atos terroristas de 11 de setembro nos
Estados Unidos, agravando mais ainda o quadro de
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recessão econômica global e sincrônica que vinha se
gestando desde final de 2000. A presente situação de
guerra e recessão é uma manifestação violenta e cru
el da realidade do capitalismo globalizado e neolibe
ral que ameaça o destino da humanidade e o bem es
tar dos povos.

A atual crise vai demonstrando o real objetivo do
império do norte de impor a hegemonia, o expansio
nismo e o domínio unilateral planetário, revelando que
a superioridade militar é o fator decisivo para a impo
sição dessa hegemonia. Invoca os recentes atenta
dos para legitimar seu propósito de dar centralidade à
"segurança", com todas as suas implicações. A sua
política externa se estrutura em eixos que se fixam no
belicismo e na busca agressiva da conquista de obje
tivos geopolíticos. Os órgãos e fóruns multilaterais
são esvaziados, prevalecendo acordos bilaterais con
forme seus interesses em cada situação. Essa ten
dência da hegemonia norte-americana vai impondo o
ordenamento mundial pós-Guerra Fria.

A situação é mais grave ainda porque os imperi-'
alistas norte-americanos querem impor sua tirania ao
mundo. As manifestações democráticas, as lutas das
forças de esquerda contra o neoliberalismo, os movi
mentos de resistência e revolucionários passam a ser
reprimidos como tendências ao terrorismo. A pretexto
de combate ao terrorismo, é legitimada a política do
Estado de Israel de ocupação e colonização dos terri
tórios palestinos. Essa força agressiva e de provoca
ção, com o apoio norte-americano, impõe violento
cerco armado a um povo desarmado, realizando bár
baro genocídio de uma população encurralada.

Nos Estados Unidos o governo Sush reedita os
piores tempos do macarthismo. As prisões arbitrárias
em massa se sucedem; até mesmo tribunais militares
sumários são instalados para julgar estrangeiros. Me
didas de restrição as liberdades civis são aprovadas a
toque de caixa no Congresso americano e apelos e
pressões nesse sentido são feitos para que os outros
países adotem legislação antidemocrática. Inúmeros
setores democráticos e progressistas no mundo de
monstram preocupação diante do risco de se firmar
uma tendência neofascista.

(Condenaçâo do terrorismo e do belicismo
imperialistal)

O PCdoS repudiou os atentados de 11 de se
tembro, porque condena o terrorismo como forma de
ação política e defende que o mesmo, como fenôme
no trágico à convivência entre os povos, deve ser en
frentado no âmbito das organizações multilaterais,
em respeito às normas do direito internacional e aos
princípios da soberania nacional e das liberdades ci-

vis. Mas o nosso Partido tem tido uma posição conse
qüente e ativa ao denunciar que os Estados Unidos
não têm autoridade moral e política para combater o
terrorismo, pois sua lógica e trajetória imperialistas se
expressam por atos de força, terror e covardia contra
populações sofridas e países independentes.

Condenamos também veementemente os bom
bardeios iniciados em 7de outubro sobre o Afeganis
tão. Os Estados Unidos colocaram em movimento,
junto com alguns aliados ricos, portentosa e sofistica
da máquina de guerra, atingindo como sempre milha
res de civis inocentes; compraram a cumplicidade de
países vizinhos e exerceram todo tipo de chantagem
a fim de prevalecer o seu ditame. A potência nor
te-americana arrasou um país já destruído. Ocupou-o
com a penetração de tropas terrestres e o estabeleci
mento de bases militares. Trata agora de conseguir da
ONU o beneplácito na montagem de um governo de
coalizão, imposto de fora e de duvidosa representati
vidade, porque essa composição depende do com
plexo jogo de interesses geopoliticos na região.

O tempo vai confirmando que tão vasta campa
nha guerreira não se resume na derrubada do regime
talibã ou na captura de Osama Bin Laden. O governo
Bush reafirma persistentemente que a escala desta
guerra será global e por tempo ilimitado, nomeando
permanentemente países "suspeitos" de ajuda ao ter
rorismo. Insaciável, o presidente americano afirma
que "o Afeganistão é só o começo" e o "pior da cam
panha ainda está por vir". O imperialismo dos Estados
Unidos ocupa na ordem mundial atual o papel de car
rasco dos defensores da paz e do progresso da hu
manidade.

(Tendência recessiva da economia mundial)
O mundo está marcado pela estagnação, com

raras exceções, onde domina o padrão capitalista de
inédita concentração e centralização do capital, extre
ma contenção do trabalho vivo, gerando uma leva de
desemprego jamais vista e da combinação de alta es
peculação financeira com crescimento mínimo.

As chamadas operações de salvamento, coor
denadas pelos bancos centrais da tríade mundial
(Estados Unidos, Japão, Europa Unida). ostensivas
intervenções financeiras estatais, onde são mobiliza
dos, de uma vez, valores na escala de metade de tri
lhão de dólares,desmascaram os dogmas liberais,
não intervencionistas em voga e mantêm - até quan
do? - uma situação de tênue equilíbrio: nem desen
volvimento nem colapso, com a ocorrência de graves
crises periódicas. Dessa modalidade de equilíbrio re
sulta um sistema econômico de tensão permanente
onde a instabilidade adquire maior relevo.



64706 Quarta-feira 12 DIÁRIO bA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dczcmbro de 200!

A crise econômica mundial, acentuada pela de- países latinoamericanos, exigindo a reformulação da
f1agração da guerra atual, caracteriza-se pela combi- orientação de segurança nacional, baseada no novo
nação de recessão e deflação dos preços nos Esta- conceito antiterrorista. Seguindo esse mandamento,
dos Unidos, Japão e Europa Unida, aproximando-se espalha agentes para impor aos governos dessa re-
da depressão. O FMI e a OCDE estimam que o cresci- gião a formação de pesada e custosa rede policial e
mento da economia de 29 principais países do mun- de espionagem e a adaptação das forças armadas a
do, quase a totalidade do PIS mundial, não passará esse mister. A investida ameaça até mesmo as liber-
de 1% neste e no próximo ano (em 2000, a economia dades públicas conquistadas.
mundial cresceu 4,2%). E no plano global os setores O sistema de poder do império no seu conjunto
de ponta como telecomunicações, tecnologia da in- se completa através de políticas neoliberais que se
formática e da comunicação, além de automóveis e impuseram a partir do Consenso de Washington e
aviação civil, já enfrentam um regime de capacidade hoje se exprime na pressão para a criação da ALCA.
ociosa e baixa rentabilidade. As conseqüências da re- A Argentina, que seguiu fielmente o modelo hegemô-
cessão global repercutem neste final de ano em todas nico, vive uma crise de longa duração, sem preceden-
as regiões do planeta. tes, um grande impasse de sua história: ou doiari-

(Frente única pela Paz) za-se de vez, vendendo sua soberania, inviabilizando
As contra-reformas neoliberais em curso - com o Mercosul, ou busca outro caminho, de resgate da

seu colorário de deterioração econômica e agrava- sua independência e dignidade nacional.
mento da crise social mundial-, o domínio hegemôni- (O centro do debate do 10° Congresso)
co da potência norte-americana e da sua estratégia Na vigência dos governos de Fernando Henri-
belicista e agressiva alimentam movimentos de resis- que, o Estado brasileiro foi reduzido crescentemente
tência, o que intensificará as tendências em defesa da sua função, objetivo e compromisso nacionais. No
da soberania, democracia e justiça social, e à multipo- atual período da ordem internacional tornaram-se
larização do sistema internacional. Neste momento mais pesadas as restrições externas ao nosso País.
essa resistência se amplia na luta pela paz, contra a Esses processos de coerção aberta e de recoloniza-
guerra imperialista. A frente única e a unidade em fa- ção, agravados pela tendência recessiva, aprofunda-
vor da paz se diversificam e adquirem expressão em ram a dependência do País, acentuando a instabilida-
todos os continentes. de econômica e política e agravando a realidade soci-

Hoje essa tendência constitui uma vertente fun- aI. Numa inter-relação com tal situação, as restrições
damental do embate por uma nova ordem mundial em internas se avolumaram por conseqüência da aplica-
prol dos povos e da acumulação de forças revolucio- ção da política ultraliberal e desnacionalizante. Nesse
nária, tendo em perspectiva a luta pelo socialismo na contexto, o 10° Congresso tem como centro do deba-
época atual. te a natureza da crise e do impasse brasileiro e qual a

(Hegemonismo norte-americano na América saída, tendo presente o rumo de reconquista da so-
Latina) berania, da ampliação democrática e da promoção da

Diante da nova realidade mundial, a agenda do- justiça social.
minante do sistema de poder internacional vai sendo No início de 1990 as elites dominantes brasilei-
determinada, crescentemente, pela combinação de ras começaram a ajustar com a oligarquia financeira
processos de militarização e neocolonialisrno. Por con- transnacional os destinos da Nação, atrelando o País
seguinte, essa evolução da ordem imperialista se reflete ao sistema de poder centrado em Washington e Nova
em todas as regiões do mundo - na América Latina e Iorque. Este rumo seguido foi a resposta dessas elites
no Brasil inclusive. Desde antes, o intervencionismo às crises do capitalismo dependente dos anos BO, e
americano, calcado no Plano Colômbia, buscava o con- tem suas raízes nos interesses colaboracionistas de
trole e domínio da Amazônia, ao norte do continente setores dominantes financistas e rentistas, que sem-
e, agora ao sul, se estende à Tríplice Fronteira - Bra- pre pregaram essa associação com o capital estran-
sil, Argentina, Paraguai - a pretexto de combate ao geiro e a estabilidade monetária a qualquer custo.
terrorismo. Formou-se um poderoso pacto dominante, so-

a governo dos Estados Unidos explicita aberta- bretudo a partir do primeiro governo de Fernando
mente sua nova doutrina: "o combate ao terrorismo Henrique, que procedeu a grande intervenção políti-
tem central idade em relação à pobreza". Aliás, tudo ca, baseada numa justificativa ideológica - a inviabili-
mais se subordina a essa principalidade. Em decor- dade do Estado nacional e do Brasil como nação in-
rência disso, intensifica a pressão política sobre os dependente. Desde então a busca de um projeto naci-
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onal e democrático foi truncada. A governabilidade continuados de dependência cada vez mais profun-
perdeu o sentido nacional. Assim, tomou-se essencial da, desnacionalização econômica, com forte crise es-
para governar o Brasil a constância do fluxo do capital trutural, agora agravada com longo período de estag-
de fora, o visto de baixo risco concedido pelo merca- nação, vai assinalando o esgotamento de um ciclo
do financeiro internacional, os aportes financeiros do econômico. Esta extenuação se expressa no plano
Tesouro americano e do FMI e, sobretudo, o aval des- social e político na forma de uma crise crônica, com
te último para proteger os grandes credores e investi- manifestação aguda intermitente.
dores nas crises cambiais sucessivas. Tal fenômeno se reproduz na crise que atraves-

Desse modo o governo transformou-se tacita- sa o Brasil atual e se manifesta pela contradição entre
mente num condomínio de participantes internos e duas tendências: uma definida pelo anseio de um pro-
externos. A elite dominante brasileira se comprome- jeto nacional autônomo, articulado com as aspirações
teu com os círculos dominantes dos Estados Unidos, democráticas e populares; outra, definida pelo siste-
transferindo para estes, em última instância, o poder ma de poder vigente, liberal-desnacionalizante, acen-
de decisão sobre a economia do País. tuadamente assimétrico, que levou o país a ocupar

(O caráter da crise brasileira) um papel subordinado ao sistema hegemônico.
O resultado é que considerando o período dos No plano político, comprovando esse fim de Ii-

últimos cem anos, o País manteve-se estagnado nas nha econômico e social e seus efeitos, as próprias for-
duas décadas, de 80 e 90. Nesta última, o crescimen- ças governistas falam em "mudança" ou que a "era
to médio anual foi ainda inferior ao de 80 (Década de fernando-malanismo acabou". A estagnação econô-
80 cresceu, 2,2% e a de 901,6%), a economia foi des· mica, a desigualdade e a pobreza falam mais alto: já
nacionalizada de maneira inédita e aumentou o fosso não podem ser escamoteadas. Isso não quer dizer
da desigualdade social. Do ponto de vista da evolução que o modelo neoliberal se esgotou. Para os países
histórica, a dinâmica capitalista periódica no Brasil, dependentes ele é regiamente aplicado, passando,
de acumulação com endividamento externo, atingiu porém, por fases de ajustes ou reciclagem. Por outro
um nível extremo em nossos dias. O nó reside em que lado, nos países capitalistas desenvolvidos, diante da
o total que o país precisa pagar no exterior este ano atual recessão, crescem as medidas intervencionis-
chega a US$56,1 bilhões (déficit em contas correntes tas e protecionistas. Tal procedimento vale para os
e amortizações). Descontados os investimentos dire- países ricos, não para os pobres.
tos de aproximadamente US$118 bilhões, os quais O Consenso de Washington, plataforma das po-
caíram em conseqüência da recessão mundial, o Bra- Iíticas neoliberais para o nosso continente, prosse-
sil terá de buscar a titulo de empréstimos ou financia- gue, já em outras condições, no "consenso da ALCA".
mentos US$39 bilhões nos mercados financeiros in- Este é produto da contínua imposição estratégica dos
ternacionais. Estados Unidos, visando a consolidação do seu do-

Em suma, nesse contexto, os passivos externo mínio sobre as Américas. Recentemente, o Presiden-
e interno, por seu enorme volume, tornaram-se pro- te Fernando Henrique, comprometido com sua políti-
blemas estruturais atuais. Daí o círculo vicioso e cruel ca de profunda dependência aos círculos de poder
em que o país se meteu, o qual consiste na persistên- norte-americanos por um lado e, por outro, à pressão
cia dos juros altíssimos (das 40 maiores economias crescente interna por uma posição de não alinhamen-
do mundo, o Brasil tem mantido os juros mais altos to do Brasil, tem assumido uma posição ambígua di-
por 4 anos), da estagnação econômica que perdura, ante dos novos acontecimentos no mundo. E no plano
do elevado desemprego crônico, da queda na renda externo ensaia um discurso crítico aos resultados da
dos assalariados e perda de direitos. A maior vulnera- globalização, porém atrela mais ainda o país à hege-
bilidade externa do país e a instabilidade em todos os monia do capital financeiro, aparecendo em cena
terrenos são os efeitos resultantes dessa situação. como um presidente "dois em um".

Esse desequilíbrio estrutural não se alterou com (Programa de reconstrução nacional)
os acordos com o FMI, nem com a desvalorização O Brasil precisa de um novo rumo, de urna ruptura
cambial desde o começo de 1999, porque os "funda- com a atual orientação dominante, de um projeto de
mentos" do modelo são os mesmos. O tratamento mudanças que seja capaz de promover a reconstrução
aplicado resume-se aos efeitos, não às causas, agra- nacional, a transformação social e a mais ampla liberda-
vando mais ainda o dito desequilíbrio. Trata-se, pois, de política. Desde o 9° Congresso já afirmávamos que o
de um quadro extremo que se prolongou, agravan- Brasil reúne condições objetivas para um caminho de
do-se o impasse brasileiro. Essa exaustão de ciclos desenvolvimento autônomo, sustentado e democrático.
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• primeiro, no plano da luta ideológica
as idéias-força, os novos valores que ser
vem de base à montagem programática e
que, nesse período de "pensamento único",
tornaram-se anátemas pelos ideólogos e
praticantes da ordem liberalizante. Desse
modo, é preciso reerguer, reavivando sua
dimensão conceitual, valores como sobera
nia e identidade nacional, projeto e plano
estratégico nacional; solidariedade, desen
volvimento com transformação social;justi
ça social, universalidade dos direitos sociais
básicos; democratização política, econômi
ca e social;

!segundo, o eixo do programa resulta
do caráter da crise - sociedade mais depen
dente e mais dividida, democracia mais limi
tada -, sobretudo considerando-se o grau
de desmonte do Estado nacional, sobressa
indo assim o seu objetivo de reconstrução
nacional, democrático, voltado para os inte
resses populares;

!terceiro, o caráter patriótico, democrá
tico e popular do novo governo, a reversão
do processo Iiberal-desnacionalizante e de
crescimento estancado, o núcleo da retoma
da do crescimento, desimpedido da restri
ção externa, voltado para ampliação do
mercado interno e a transição que permita

A definição de um programa que rompa com o
modelo neoliberal deve considerar:

Por isso, sozinho, nenhum partido de oposição
poderá derrotá-Ias. Ao mesmo tempo a frente oposi
cionista tem seu poder no apoio popular e, se este
for realmente manifestado na sua forma mais eleva
da, no nível de extenso movimento cívico de mas
sas contra o governo FHC.

O novo governo democrático, de reconstrução
nacional, somente poderá ser conquistado e tomar
realidade o programa de mudança se for expressão
dessa unidade de forças contrárias ao projeto neoli
beral e contar com o respaldo desse amplo movi
mento político popular.

Faltaria dar impulso às condições subjetivas - a reunião (Dois programas Distintos)
das forças políticas e sociais - capazes de abrir e cons- Os dois governos de Fernando Henrique apro-
truir um novo caminho. Nós somos um imenso país, fundaram a dependência do país. Com o advento da
uma grande nação, dotada de imensos recursos espiri- liberalização financeira e comercial, deixou de existir
tuais, materiais e humanos. qualquer modelo ou plano de desenvolvimento. Numa

O nosso Partido almeja e se empenha na luta situação de desgaste progressivo, mesmo as forças
pela vitória dos ideais socialistas em nossa época. comprometidas com a política vigente são obrigadas
Neste momento, em nosso país, devemos considerar a se desprender da equipe econômica do governo e
que a mais importante batalha que se conforma dian- pregar uma "continuidade sem continuismo". Procuram
te de nós resulta, primeiro, do caráter da contradição confundir seu programa e seu discurso com o da
- projeto nacional autônomo e democrático contra o oposição.
projeto hegemônico subordinado - produzida pela Diante dessa conjuntura, cabe ainda mais às
crise que vive o Brasil; que, segundo, esse embate se forças oposicionistas conseqüentes definir sua linha
realiza de imediato no contexto institucional vigente, o programática demarcatória, indicando o essencial da
qual define as condições concretas da disputa eleito- verdadeira mudança. Demonstrando que existem
ral de 2002. dois programas distintos e dois discursos diferentes-

Em função desse conteúdo da luta e no terreno um da continuidade e outro da ruptura que, entretan-
em que ela se realiza é que podemos definir as nos- to, não deve ser confundido com uma plataforma vo-
sas premissas, quais sejam: formar amplo pacto polí- luntarista, desligada das condições concretas, do ní-
tico das forças patrióticas, democráticas e populares, vel da batalha em curso.
baseado num programa com novos fundamentos 
defasa do Brasil, recomposição do Estado nacional,
democracia ampliada, retomada do desenvolvimento
com distribuição de renda e defesa do trabalho; e der
rotar o pacto de poder das forças que impuseram a re
estruturação liberal-desnacionalizante. Afirmamos
que essas duas premissas, por sua natureza política
e programática, definem o caráter de ruptura do proje
to de mudança.

Estimamos que nas condições atuais o êxito
desse projeto mudancista está estreitamente depen
dente da capacidade de unidade das forças de es
querda para serem núcleo de uma aliança ampliada
com as forças oposicionistas interessadas na recons
trução nacional, ampliação democrática e defesa dos
direitos populares. Não subestimamos a dimensão do
poder concentrado nas mãos das correntes governis
tas e da sua capacidade de manobras políticas diver
sionistas.
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sair da situação presente para realização do condições da realidade encontrada, será preciso ado-
novo programa. tar medidas unilaterais para enfrentar o grave proble·

O novo governo, resultante da vitória das forças ma do endividamento e utilizar recursos que mante-
de oposição ao neoliberalismo, estará diante da tare- nham o controle da entrada e saída do movimento de
fa primordial de estabelecer o novo papel do Estado, capitais, romper com o circulo vicioso da "ciranda fi-
capacitando-o para exercer uma intervenção reestru- nanceira".
turadora, abrangente e continuada. Vai destacar a re- Produto da realidade da reestruturação neolibe-
construção das bases e dos mecanismos de financia- ral, segundo juristas conceituados, a Constituição de
mento interno, definindo um papel complementar 88 sofreu processo de desfiguração por via de emen-
para o investimento estrangeiro, tendo em vista a exe- das que lhe subtraíram características básicas, am-
cução de um projeto de desenvolvimento nacional putando aspectos fundamentais de seu projeto. Esta-
sustentado com distribuição de renda. mos diante de uma questão constitucional. Correntes

A política externa deve afirmar uma posição in- situacionistas defendem a convocação de uma cons-
dependente nos fóruns e organismos internacionais. tituinte porque, mesmo com as emendas que muda-
Rejeitar os propósitos do governo dos Estados Uni- ram a linha geral da Carta de 88, ainda falta consoli-
dos que objetivam, por meio da ALCA, transformar dar o seu desiderato liberalizante.
todo o continente em zona econômica livre e dolariza- Por seu turno as correntes oposicionistas estão
da, sob o seu domínio. Tomar iniciativa, a partir do diante de uma peça constitucional disforme, que revo-
Mercosul, para formar um pacto latino-americano a gou valores democráticos, nacionais e populares con-
fim de fortalecer os interesses das nações dessa re- quistados em 1988. O nosso ponto de vista é que se
gião diante do hegemonismo norte-americano. impõe assim, após a vitória de um novo governo des-

O projeto nacional pode explicitar um Plano sas correntes, a convocação de uma Assembléia Na-
Estratégico de Desenvolvimento, que destrave as cional Constituinte, livremente eleita, para assentar
amarras para o crescimento, objetivando um grande bases institucionais que permitam a construção do
ajuste estrutural, a ampliação do mercado interno que programa de defesa nacional, democrático, voltado
incorpore mais de 50 milhões de brasileiros quase in- para os anseios populares.
teiramente marginalizadas do mercado. A política de (Possibilidade de vitória em 2002)
desen~o~vimento. s.e combina c?m a ~niversalização Diante do impasse brasileiro, da crise e do des-
dos ~Irelto.s ~ocla~s .e uma on~n~açao de, r~forma crédito popular no governo FHC, das suas derrotas
agrana antllatlfundlána: ~ooperatl~ls':n? e cre~lto am- no último pleito nos grandes municípios e do cresci-
pio aos pequenos e medlos propnetanos rurais. mento da oposição à política neoliberal, esta reúne

_ A.lém_das medidas de substituição ~e i~po~a- ·condições históricas excepcionais para alcançar uma
çoes, Impoe-se suspender todas as pnvatlzaçoes vitória nas eleições gerais de 2002. Esta situação an-
programadas, especialmente das empresas gerado- tecipou o debate acerca da sucessão presidencial. Os
ras de energia e do saneamento básico. partidos e os diversos pré-candidatos já na cena polí-

(A transição para novo rumo) tica, adianta a apresentação de argumentos e plata-
No trânsito para adoção do novo programa se en- formas na busca de uma saída para o país. A continui-

contrará um país submetido a pesadas restrições exter- dade da reestruturação em curso defendida pelas for-
nas e internas: dividas imensas, explosivo déficit exter- ças situacionistas, vai agravar a incessante agonia
no, juros elevados, acordos internacionais lesivos à so- em que vive a maioria do povo. O país não agüentará
berania, mercado e condições de trabalho adversos ao mais uma metade de década de crescimento estan-
trabalhador. Enfim, uma realidade plasmada pela hege- cado e pode tornar-se neocolonizado. Não se pode
monia do capital financeiro internacional. Os grandes in- subestimar tamanho risco ao destino de nossa pátria.
teresses desses agentes hegemônicos fomentarão Agora, o governo FHC e seus cúmplices, apoiados
uma corrente antitransição. O que vai estar em jogo são em vastos recursos, sustentados por grandes interes-
os meios políticos e econômicos necessários para fazer ses internos e externos, compram a cumplicidade e o
frente a essa contracorrente. apoio político, visando manter sua base de sustenta-

Nessa situação é que se fará sentir a importân- ção, retomar a iniciativa e encantoar a oposição.
cia de coeso pacto das forças oposicionistas interes- A responsabilidade de nosso Partido e da oposi-
sadas no novo rumo, apoiado na força de amplo movi- ção perante o povo tem conseqüências históricas: ou
mento cívico da sociedade, permitindo assim a forma- nos colocamos à altura dessa tarefa decisiva de bar-
ção de uma nova maioria política. Pois, conforme as rar a evolução neoliberal e abrirmos um novo rumo
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para o Brasil, ou continuaremos numa resistência
cada vez mais dramática para nosso povo.

Por isso é que reafirmamos a nossa convicção
unitária, imbuido da qual o PCdoB tem sido uma voz
na defesa constante da coesão das forças de esquer
da em tomo de um programa de mudança da ordem
ultraliberalizante e estendendo essa frente a amplos
setores políticos e sociais que comunguem dos mes
mos propósitos. Também consideramos que cabe ao
Partido dos Trabalhadores, por constituir-se no maior
partido da oposição, destacada parcela de responsa
bilidade na realização desse movimento de grande di
mensão para o futuro da Nação.

Hoje, continuaremos empregando o melhor do
nosso esforço insistindo na busca da concretização
da unidade das forças oposicionistas no plano nacio
nal e nos Estados da Federação desde o primeiro tur
no das próximas eleições. Esse objetivo não sendo al
cançado, contribuiremos para estabelecer condições
viáveis para unir, com base num programa comum
democrático, de reconstrução nacional, todas as for
ças possíveis de serem unidas no segundo turno, a
fim de abrir um novo rumo para o Brasil.

(Partido unido e em expansão)
Neste 10° Congresso, em relação ao 90, a mili

tância partidária que tomou parte da discussão das
Teses - Projeto de Resolução teve um acréscimo de
75% e houve um impulso na formação das organiza
ções de base. A militância do Partido vem crescendo
a 15% ao ano. O número de quadros intermediários
mais que dobrou. Foram realizadas Conferências
Estaduais em 26 das 27 unidades da Federação, pre
cedidas de 903 Conferências Municipais. O partido
esta presente em mais de mil municípios, equivalen
tes a 75% da população brasileira. Foram publicados
4 números da Tribuna de Debates com um total de
114 artigos, resultando nessa atividade congressual
um incremento de mais de 50%, em relação ao último
Congresso.

O Partido chega a esta suprema Plenária Nacio
nal como uma referência destacada no cenário nacio
nal na luta em defesa do Brasil, da liberdade política,
dos interesses dos trabalhadores e das massas po
pulares e do socialismo. E destaca-se o crescimento
da sua intervenção e participação nas frentes de ativi
dade de massas, sindical, parlamentar, governamen
tal e de ampliação nas relações partidárias no interior
e exterior do país, colhendo significativos êxitos em
vários terrenos.

Nas condições de conjunto, de defensiva estra
tégica da luta revolucionária e predominância ainda
do ideário liberal capitalista, mesmo em situação ad-

versa, o PCdoB é hoje um partido em expansão, pre
valecendo grande unidade em suas fileiras. Ele vai se
tornando uma necessidade imprescindível para o êxi
to da luta nacional e democrática e da emancipação
dos trabalhadores.

O nosso Partido vai completar 80 anos de exis
tência em março do próximo ano. Porém ainda temos
maiores tarefas a realizar e caminho mais longo a per
correr, trabalho desta e das futuras gerações.

(Tarefa partidária fundamental)
Neste momento o Partido tem diante de si a ta

refa fundamental, de dimensão histórica: conquistar o
governo democrático de reconstrução nacional,
abrindo passagem para um novo tempo para nosso
povo. A vitória dessa batalha imediata de grande por
te abre passagem para ocupação de posições mais
importantes, impondo-se adiante novos embates ain
da maiores, tendo em vista a conquista dos objetivos
estratégicos.

Encontramo-nos em meio a uma realidade mun
dial de significativas mudanças e de grandes impas
ses no Brasil, condicionando um plano de diferentes
situações e novos desafios. Essa realidade presente
pode iniciar um período de maior expansão do Parti
do, se compreendermos os ensinamentos atuais, cor
rigirmos as insuficiências e desvios e reavivarmos a
nossa perspectiva histórica socialista.

É uma tarefa incessante e gigantesca a constru
ção do partido da transformação social, revolucioná
rio, integrada na dimensão das exigências de nossa
época, que requer um aperfeiçoamento crescente do
domínio do marxismo-Ieninismo e da sistematização
da nossa experiência política, e seu entrelaçamento
com a realidade concreta do Brasil, uma política e
prática acertadas, ligação com a vida e o movimento
real das massas, absorvendo sua inesgotável energia
em um sistema de organização partidária desde cima
até às bases.

A partir, sobretudo, do 8° Congresso (1992), de
mos grandes passos na assimilação desses princípi
os e categorias. Realizamos importante movimento
antidogmático, destravando o desenvolvimento teóri
co criador, apesar de termos nítida consciência das
nossas limitações ainda existentes. Pôde-se assim,
considerando as peculiaridades da formação históri
ca brasileira, começar a definir um programa que es
tabelecesse justa etapa a percorrer, visando a transi
ção ao socialismo nas condições do Brasil.

A nossa experiência demonstra, cabalmente,
que é preciso condenar os modismos dominantes, no
traço comum da ambigüidade dos terceirismos, das
"terceiras vias" - nem socialismo científico, nem capi-
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talismo, nem desenvolvimentismo nacional, nem neo
liberalismo, nem prevalência do Estado nem do mer
cado -, que pregam a ilusão de um meio termo irreal,
de uma pureza fictfcia, de uma via "inteiramente
nova", de um recomeço inexistente da história, de
uma ética política abstrata, própria das organizações
políticas de base social intermediária, social-demo
cratas velhas ou novas, e de base teórica eclética,
prevalecendo assim o oportunismo político e o afasta
mento da perspectiva revolucionária.

A nossa convicção é que a luta política realmen
te transformadora se trava no espaço nacional, com
sua originalidade, ganha aí sua expressão própria e
sua fisionomia determinada. Ao mesmo tempo a ex
periência histórica comprova sobejamente que a luta
política que se expressa no âmbito nacional não
transforma a sociedade em nova formação econômi
co-social, em sistema socialista, nos marcos do pró
prio regime capitalista.

Como também a existência do partido de van
guarda, expressão do proletariado de qualquer época
- síntese das idéias e do programa mais avançados
-, essencial para direção do processo revolucionário,
não pode vingar na estufa das velhas ou novas con
cepções espontaneístas. Nesse sentido, no âmbito da
organização do partido revolucionário, não tem forma
mais avançada ainda, que possa unir a sabedoria co
letiva à ação política unitária, essencial para o êxito
transformador, do que o centralismo-democrático.
Este não impede a democracia interna mais ampla,
nem o trabalho colegiado de direção, mas garante
uma direção única e uma atividade coesa e eficaz, se
gundo nossa experiência partidária.

(Novos e maiores desafios)
Apesar dos avanços significativos nestes 15

anos de legalidade do Partido Comunista do Brasil- o
maior em toda sua história -, nos encontramos diante
de maiores desafios. Esse período de legalidade em
nosso País, nas condições de uma correlação de for
ças ainda desfavorável para o movimento revolucio
nário, impõe a busca incessante de formas políticas e
organizativas nos marcos da institucionalidade vigen
te, que permitam dar curso ao processo de acumula
ção de forças desse movimento e do nosso Partido.

Hoje essa contenda construtiva passa necessa
riamente pela sustentação do projeto político do Parti
do em todas as frentes de atuação partidária, sendo a
base da aglutinação de toda militância e aderentes;
pela união de extensa frente antíimperialista e antine
oliberal, ao mesmo tempo em que defende as idéias
avançadas, preservando a identidade própria partidá
ria; pela integração ao proletariado, levando-o a ser

força motriz e decisiva da mudança e componente
fundamental do movimento político de massas.

Assim também a luta ideológica assume crescen
temente um papel primordial nas condições da grande
investida das idéias neoliberais. A concepção e a con
duta liberal e exacerbadamente individualista que pre
dominam na sociedade atual, interferem na construção
partidária, fomentando idéias antiestruturantes, que le
vam muitas vezes a vicejar o liberalismo e pragmatismo
político, rebaixando o projeto do Partido; o burocratismo,
impedindo a ligação com as massas; e o espontaneís
mo, minando o processo organizativo.

A formação teórica da nova geração de comu
nistas e o aperfeiçoamento permanente dos vetera
nos, intimamente ligados à práxis política, requerem
atualização constante, levando-se em conta as idéias
vivas e as polêmicas em desenvolvimento; a unifica
ção entre o trabalho de formação do contingente par
tidário com o de propaganda em todos os terrenos.
No âmbito da sociedade e da luta política em curso,
defesa na forma de amplo alcance das nossas idéias,
aproximação das correntes de pensamento mais
avançadas e utilização mais rápida dos meios moder
nos como a Internet, além da televisão e do rádio.

Essas são as exigências políticas, ideológicas e
organizativas para o avanço nesse novo período, quais
sejam, o alcance dos objetivos programáticos estabele
cidos e do crescimento partidário mais elevado, da afir
mação do Partido como uma força independente, porta
dor de um programa emancipador, revolucionário.

(Papel insubstituível do pedoS)

A história política brasileira demonstra que o pa
pei do Partido Comunista do Brasil é insubstituível em
todo o processo da luta democrática, nacionalista e
de transformação social nestes quase 80 anos.

Esse papel se afirmou mais ainda em nossos
dias porque o Partido soube garantir a defesa e o de
senvolvimento da teoria revolucionária; ele se empe
nha em enriquecer um pensamento político próprio,
baseado em princípios, ao mesmo tempo amplo, fle
xível e revolucionário, que dê conta das particularida
des concretas de uma realidade plena de instabilida
de e marcada por mudanças constantes; o Partido é a
única força política que participou na linha de frente
de todos os episódios de redemocratização do País e
das grandes campanhas nacionalistas dessas últi
mas sete décadas; o PCdoS tem uma longa experiên
cia acumulada de atuação em todas as situações his
tóricas caracterizadas pela reação ou abertura, as
censo da liberdade política; e teve permanente ativi-
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dade nas condições de legalidade ou clandestinida
de, intervindo e participando com diferentes formas
de luta.

Assim, a existência e o fortalecimento do
PCdoB são uma garantia para levar o movimento polí
tico além do horizonte capitalista, alcançar a verdade
ira emancipação dos trabalhadores, salvaguardar a
soberania nacional e a democracia ampliada e não se
perder nos limites do cotidiano e do simples movi
mento reivindicatório.

Camaradas, inspirados no exemplo da férrea
convicção dos heróis e mártires do nosso Partido e
dos combatentes do nosso povo pela causa pro
gressista, defendamos com redobrada convicção
nossos princípios revolucionários. Empunhemos
com firmeza a bandeira do nosso grande ideal soci
alista. O tempo dará razão aos que combatem pelos
ideais da transformação revolucionária. Dedi
quem-nos com afinco para a passagem da ordem
neoliberal ao novo rumo de soberania, democracia
e justiça social para o Brasil, unindo o povo em am
pla frente política. Apliquemos o melhor do nosso
esforço e inteligência na construção de um grande
Partido Comunista do Brasil a fim de contribuirmos
mais ainda pela causa da emancipação dos traba
lhadores do Brasil e do mundo.

Viva o 10° Congresso do Partido Comunista
do Brasill

Por um novo rumo para o Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunico
que haverá sessão do Congresso Nacional para a
promulgação de matéria importante.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" a
palavra. Logo após, anunciarei o resuhado desta votação.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro completar meu encaminhamento. Quando falei da
evolução do acordo para esta PEC que estamos vo
tando, mencionei que no dia de hoje se inseriu na pro
posta a garantia aos profissionais do setor de empre
go dentro do mercado de trabalho brasileiro. Gostaria
de lembrar que esse avanço ocorreu em função da
luta e da proposta da Deputada Jandíra Feghali. Ha
via esquecido de referir esse fato durante meu enca
minhamento. Então, a S. Ex" as homenagens por ter

assegurado aos profissionais do setor lugar no mer
cado de trabalho.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
uma declaração de voto. Vamos acompanhar, no pai
nel, o encaminhamento da bancada, mas quero de
clarar que minha convicção é contrária a este projeto.
Entendo que essa proposta significa uma perda para
o PaIs. É diferente abrir para o capital de modo geral e
abrir em relação à mldia, onde fluem idéias, controle e
poder.

Votaremos com a bancada, com centralização,
mas desejamos declarar nossa posição contrária.

O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para
justificar meu voto. Nas duas votações anteriores, vo
tei com o partido.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL - AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
abstive-me de votar.

Tenho familiares acionistas de empresas de
radiodifusão. Sei que não há nenhuma vedação le
gai para que eu votasse. O fato de me julgar impe
dido é uma questão de foro Intimo. Não me sinto
confortável em votar matéria na qual tenho interes
se direto.

Por isso, registrei, como aponta o Regimento, a
abstenção.

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei confor-
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me orientação do partido, mas declaro o quanto me
custou apertar o botão "sim".

Tenho convicção de que hoje estamos dando
um verdadeiro golpe na cultura, na nacionalidade e
na soberania brasileira.

Por isso, registro meu protesto diante da posi
ção que tive que tomar para ser fiel a minha bancada.
Votei com a bancada, repito, mas declaro que normal
mente votaria "não" nessa matéria.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje é um dia muito espe
cial, pois comemora-se o Dia do Engenheiro e o
Dia do Arquiteto. Neste momento, gostaria de pres
tar minhas homenagens a estes valorosos profissi
onais, formados com a nobre missão de transfor
mar os recursos naturais em bens ao homem, me
lhorando a qualidade de vida de nossa população
e preservando o meio ambiente.

Tanto a engenharia quanto a arquitetura são
ciências quase tão antigas quanto a humanidade.
Surgiram há dez mil anos, fruto da combinação entre
a necessidade do então primitivo homem das caver
nas e suas habilidades na luta pela sobrevivência.
Enquanto domava a natureza, o homem se valia de
suas fontes de energia de acordo com sua conve
niência.

No decorrer da história temos registros de obras
vultosas, como o caso do Egito, onde já se podiam en
contrar vestígios de verdadeiras obras de engenharia
há cerca de 4.500 anos antes de Cristo. As famosas
pirâmides egípcias foram construídas segundo méto
dos e cálculos típicos da engenharia civil. Merecem
destaque, ainda, as antigas obras de irrigação do
Vale do Nilo e também da Babilônia, onde se encon
travam ruínas de represas, canais e aquedutos que
teriam sido executados por volta do século VI AC.
Esses e tantos outros trabalhos importantes de obras
do passado nos deixaram o testemunho da habilida
de e do conhecimento do homem em tão relevante
setor de atividade.

Tratam-se essas duas profissões de verdadei
ras manifestações de arte. Enquanto a arquitetura é a

arte de projetar espaços organizados para abrigar os
diferentes tipos de atividades humanas de maneira a
causar um prazer estético, a engenharia, segundo a
definição de Thomas Tredgold, para a o Instituto de
Engenheiros de Londres, é "a arte de dirigir as gran
des fontes da natureza para uso e conveniência do
homem (...)".

A arquitetura está presente na vida das pesso
as, do mais singelo abrigo ao mais sofisticado espaço
urbano.

Todos nós sabemos que as grandes cidades
vêm passando por um momento muito difícil. O au
mento desenfreado da população urbana criou pro
blemas de difícil administração, tais como a falta de
moradias e de serviços urbanos para atender à de
manda, aumento da pobreza e do número de favelas,
trânsito caótico, poluição e violência. Isso tudo porque
a cada dia temos mais pessoas nas cidades e menos
empregos, menos saúde, menos moradia e menos
qualidade de vida.

É justamente em meio a esse caos, com condi
ções tão adversas, que podemos ver com maior clare
za um dos pontos de grande relevância do trabalho
dos arquitetos. Ele é o profissional capaz de compre
ender e traduzir, por meio de soluções viáveis e criati
vas, as necessidades dos indivíduos, dos grupos so
ciais e comunidades no que se refere à concepção e
organização do espaço, à construção de edifícios, ao
urbanismo, à utilização racional dos recursos disponí
veis e à conservação e valorização do patrimônio
construído. Em outras palavras, é ele quem pode,
dentre outras atribuições, propor intervenções em
prol da comunidade.

Da mesma forma, não há na sociedade mo
derna nenhum campo de atividade em que o enge
nheiro não esteja presente com seu trabalho. Desde
a construção de barragens, para aproveitamento da
energia elétrica dos rios, até os hospitais, com seus
equipamentos sofisticados colocados à serviço da
saúde do homem; desde a telefonia, que estabele
ce contato entre pessoas localizadas nos pontos
mais distantes, até as plataformas de petróleo, de
onde se retira o material que movimenta todos os
meios de transporte, o engenheiro exerce um papel
fundamental na construção da história da humani
dade.

Na qualidade de profissional liberal que sou, ad
vogado, respeito profundamente este papel social,
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lastreado na tecnologia, na ciência, no saber, com
princípios éticos que são fundamentos imprescindí
veis ao desenvolvimento sustentável.

Uma nação forte precisa estruturar-se nestes
fundamentos, razões que me causam grande orgu
lho em cumprimentar os engenheiros e arquitetos
neste dia, louvando suas nobres e dignificantes
missões.

Parabéns!

Sr. Presidente, peço a V. Exa que meu pronunci
amento seja divulgado nos meios de comunicação da
Casa.

o SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ~
a palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, embora minha opinião
fosse contrária a essa matéria, acompanhei a ban
cada do Partido dos Trabalhadores e votei "sim".

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto foi
"sim", de acordo com a orientação do partido, embora
minha convicção pessoal, pelos argumentos já ex
postos, era votar contrariamente à matéria.

O SR. CLOVIS ILGENFRITZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. CLOVIS ILGENFRITZ (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
hoje, pela primeira vez, votei contrariado, disciplina
damente, mas sem convicção de que as garantias
estabelecidas nesse projeto aprovado sejam sufici
entes para evitar que a nossa soberania, já tão vili
pendiada, passe às mãos do capital estrangeiro,
algo que temos certeza irá acontecer não somente
no aspecto econômico, mas fundamentalmente na
visão ideológica de que vão vigorar os interesses
externos e não os nossos.

Votei "sim" porque o partido assim desejou.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência indaga se há algum Sr. Parlamentar que esteja
em plenário e não tenha votado, para que possamos
encerrar a votação.

Encerrarei a votação. Em seguida, aqueles que
quiserem falar terão oportunidade de fazê-lo.

A Presidência vai encerrar a votação.

O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como político, votei
"sim", em consonância com o meu partido, mas como
jornalista e professor de Comunicação, sinto-me en
vergonhado desse voto.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, que
ro registrar minha profunda preocupação com o futuro
da comunicação neste País. É imprescindível a cria
ção do Conselho de Comunicação Social.

Contudo, tenho que deixar registrada uma ressal
va, uma vez que não me sinto tranqüila e consciente de
que esse Conselho será capaz de conter o que virá pela
frente. Vão-se também as esperanças de o Brasil tor
nar-se um país desenvolvido. Todos sabemos que os
países do Primeiro Mundo vêm discriminando a ascen
são do Brasil, e estamos correndo o risco de daqui para
a frente ficarmos como já determinaram no mapa do re
ordenamento econômico mundial.

O Brasil é uma simples área de extração de ri
quezas minerais e, acima de tudo, de especulação
financeira. Eles não querem que °Brasil assuma °
seu papel de liderança no nossos hemisfério. É la
mentável que a partir de agora tenhamos a influên
cia estrangeira através do capital, que aos poucos
vai entrando e vai dominar nossos meios de comu
nicação, criando maior dependência em nossa cul
tUra.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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É Aprovada a Emenda Aglutinativa Substituti
va n° 1 à Proposta de Emenda à Constituição n°
203/95.

Estão prejudicados a proposição inicial (Pro
posta de Emenda à Constituição n° 203/95); as
Emendas apresentadas na Comissão Especial; a
Proposta de Emenda à Constituição n° 455/97,
Apensada e o Substitutivo da Comissâo Especial.

406
23
02
431

VOTARAM:

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Sim:
Não:
Abstenções:
Total:

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de a médio do Líder do seu partido e mesmo de V. Ex",
Presidência encerrar a votação, tem V. Ex" a palavra. possamos fazê-lo na reunião de Líderes de amanhã,

O SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or- quando definiremos a pauta final.
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, cen- O SR. FLÁVIO ARNS - Sr. Presidente, peço a
tralizei-me na decisão do partido, porque sou partidá- palavra pela ordem.
ria. Agora, quero registrar meu voto contrário. Esta- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
mos entregando a soberania do País. Cada vez mais a palavra.
sofremos interferência em nossa cultura, em nossa O SR. FLÁVIO ARNS (PT - PR. Pela ordem.
programação. Por que o Conselho Nacional de Comu- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje, dia 11
nicação Social, já aprovado na Constituição de 1988, de dezembro, é o Dia Nacional das APAEs - Associa-
até agora não está vigorando? Porque não há interes- ção de Pais e Amigos dos Excepcionais. São 47 anos
se. Não existe preocupação com o que se está divul- de existência. Dois mil Municípios contam com as
gando a respeito da cidadania, da formação cultural e APAEs, maior movimento no Brasil e no mundo nessa
intelectual dos cidadãos brasileiros; não existe preo- área.'

cupação com o preconceito contra as mulheres e con- Portanto, gostaria de externar às APAEs, em
tra os pobres. Precisamos rediscutir o que queremos nome da Câmara dos Deputados, minhas felicitações

deste País. pelo belo trabalho que vêm realizando.
Essa votação foi a pior que houve nesta Casa. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Presi-
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, dência aproveita para cumprimentar as APAEs de

peço a palavra pela ordem. todo o Brasil que fazem excepcional trabalho de valo-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" rização dos nossos jovens.

a palavra. Informo a V. Exa que, por indicação desta Pre-
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or- sidência, a Câmara dos Deputados terá a oportuni-

demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, foi dade de conceder sua mais alta comenda às
aberta hoje, em Brasília, pelo Ministério da Saúde, APAEs, como um gesto de respeito ao trabalho que
grande conferência sobre a questão das drogas. ao longo das últimas décadas vêm desempenhan-

Esta Casa terá como oportuna, mesmo com a do, sobretudo em favor das populações mais caren-
pauta cheia, a votação do projeto que originalmente tes deste País.
era do Deputado Elias Murad e do Deputado Fernan- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Está en-
do Gabeira e que foi emendado, com substitutivo do cerrada a votação.
Senado Federal.

A Presidência vai anunciar o resultado:Existe grande acordo em torno desse projeto,
que faz profunda modificação no que se refere ao de
pendente, ao traficante e ao tratamento dos depen
dentes de drogas. Não é ainda o projeto que quere
mos, mas é um projeto que avança, e muito, nessa
questão.

Seria oportuno amanhã V. Exa colocar em pa
uta, em regime de urgência urgentíssima, com o
apoiamento de todos os Líderes da Casa, esse
projeto.

Contamos com a presença de V. Exa na confe
rência, que só abrilhantará e dará ainda mais um
reforço para a questão do combate às drogas no
País.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O assunto

é da maior relevância e buscarei atender o convite de
V. Exa Quanto a pautar matéria, sugiro que, por inter-
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Proposição: P-EC N° 203/95 - EMENDA
AGLUTINATlVA N° 1· SUBSTITUTIVA

Inicio Votação: 11/12/2001 22:11

Fim Votação: 11/1212001 22:Z7

Resultado da Votação
Sim 406
Não 23
Abstenção 2

Total da Votação 431

Art. 17 1

Total Quorum 432

Presidiram a Votação: Aécio Neves - 19:21

Orientação
PAJPST -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim·
PlB -Sim
PUPSl-Sim
PSBIPCOOB - Sim
PHS ·Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
Alceste Almeida PL PLlPSL Sim
Francisco Rodrigues PFL PFLlPST Sim
Luis Barbosa PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PLlPSL Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
SérgioBarcellos PFL PFUPST Sim

- - - -- . - - _..
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa Data : 11/1212001

L~
lista de Votantes Hora: 22:28

PorUF Número:
Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Asdrubal Bentes PMD8 Sim
Babá PT Sim
Oeusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim
Elcione Bartlalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT POT/PPS Nilo
Haroldo Bezerra PSOB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTS Nao
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Átila Lins PFl PFUPST Sim
Or. Gomes PFL PFUPST Sim
Euler Ribeiro PFL PFUPST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL PFUPST Sim
Silas Câmara PTB Sim
VanessaGra~otin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurfpedes Miranda POT PDT/PPS Nao
Nilton Capixaba PTB Sim
SérQio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSOB Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Sittar PPS POT/PPS Sim

.Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS Sim
Oolores Nunes PMOB Sim
Edmundo Galdino PSOB Sim
Freire Júnior PMOB Sim
Kátia Abreu PFL PFUPST Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Paulo Mourao PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Costa Ferreira PFL PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL PFUPST Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Não
Nice Lobão PFL PFUPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão; 1.3

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Sa/viana . PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL PFLlPST Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL PFUPST Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL PFLlPST Sim
Heráclito Fortes PFL PFUPST Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL PFUPST Sim
Paes Landim PFL PFUPST Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piaui: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Cartos Alberto Rosado PFL PFL/PST Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Elias Murad PSDB Sim
Eliseu Resende PFL PFUPST Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL PFUPST Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim

José Militão PTB Sim

Lael Varella PFL PFUPST Sim

Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim

Mário de Oliveira PST PFUPST Sim

Mauro Lopes PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

OdelmoLeão PPB Sim

Olimpio Pires PDT PDT/PPS Não

Osmânio Pereira PSDB Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PTB Sim

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim

Saulo Coelho PSDB Sim

Sitas Brasileiro PMDB Sim

Tilden Santiago PT Sim
Virgllio Guimarães PT Sim
Viltorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zezé Perrelia PFL PFUPST Sim

Total Minas Gerais: 47

ESP!RITO SANTO
Feu Rosa PSDS Sim

João Coser PT Sim

José Cartos Elias PTB Sim
Max Mauro PTB Não
Ricardo Ferraço PPS PDTlPPS Sim
Rita Camata PMDB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Espirito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
AJdir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSOB Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSOB Sim

Carlos Nader PFL PFUPST Sim

Carlos Santana PT Sim

Camélia Ribeiro PL PUPSL Sim

Dino Fernandes PPB Sim

Dl'. Helena PSOB Sim

Eber Silva PST PFUPST Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim

lédio Rosa ./ PFL PFUPST Sim

Itamar Serpa PSOB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim

Joao Mendes PFL PFUPST Sim

João Sampaio POT PDT/PPS Nao

Jorge Bittar PT Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

Laura Carneiro PFL PFUPST Sim

Luisinho PPB Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Márcio Forles PSOB Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim

Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo de Almeida PFL PFUPST Sim

Paulo Feijó PSDB Sim

Paulo Lessa PPB Sim

Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim

Rodrigo Maia PFL PFUPST Sim

Ronaldo Santos PSDB Sim

Rubem Medina PFL PFUPST Sim

Simão 5essim PPB Sim

Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Não

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim

Aloizlo Mercadante PT Sim

André Benassi PSOB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PV Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
DI'. Hélio PDT PDT/PPS Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim
Iara Bemardi PT Sim
Ivan Valente PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Nao
João Herrmann Neto PPS PDTlPPS Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Anfbal PSDB Sim

José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoino PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Roberto Balochio POT PDT/PPS Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
Lamartine PoseUa PMDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMOB Sim
Moreira Ferreira PFL PFUPST Sim
Nelo Rodolfo PMOB Sim
Nelson MarQuezelli PTS Sim
Neuton Lima PFL PFUPST Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Rubens Fur1an PPS POT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Flavio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMDB Sim
José Cartas Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatlo PFL PFUPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Nao
Marcio Matos PTS Nao
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletlo PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
adUlo Balbinotli PSDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFUPST Sim
Werner Wllnderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antõnio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Fernando Coruja POT PDT/PPS Não
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
Pedro BiIlencour' PFL PFUPST Sim
Serafim Venzon POT PDT/PPS Nilo
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adilo Preito PT Sim
Airton Dípp POT PDT/PPS N!lo
Alceu Collares POT PDT/PPS N!lo
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Clovis IIgenfritz PT Sim
Oarclsio Perondi PMDB Sim
Felter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Sim

RIO GRANDE DO SUL
Mendos Ribei.--~ Filho
NQloon fVlio."cl"'tazan
Orl ..",ndo D~uc~nu.i

C>lSfTlUcr Torro
Osvaldo Oiolchi
Paulo Josó GouvOa
Paulo Pai",
Pompoo do I'VIa.Uoa
r-.c.obe,'to A,~gn\õ:.t

-'-olrno KlrBt
V_c..:J<L.. Cr·'lsiuI6

Partlc:lao

PMOB
PSOB
PT
PMOB
PMOD
PL
PT
POT
PHS
POPB
PSDB

PL/PSL

POT/PPS

Voto

Sin,
Slrn
Slrn
Sin-I
Sl~

SI~

Sim
NOo
Sirn
511......
~11'Tl
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A maté- Sr. Presidente, não poderia deixar de levar a
ria aprovada retoma à Comissão Especial, para ela- V. Exa minhas congratulações e homenagem, pois
boração da Redação do Vencido e voltará oportuna- se não fosse decisão de V. Exa votar essa matéria,
mente à votação em segundo turno. esta noite histórica não teria acontecido.

O SR. OSMAR SERRAGLlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ~
a palavra.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Já está
entre nós, para grande satisfação da Câmara dos De
putados, o ilustre Presidente do Senado Federal, Se
nador Ramez Tebet, que chega acompanhado do Lf
der Inocêncio Oliveira, que, em nome da Presidência,
foi recepcioná-Io.

S. Exa fará a promulgação de importante ma
téria, aprovada hoje no Senado Federal, em ses
são a iniciar-se imediatamente após o término
desta.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES
(PMDB - RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, são rápidas palavras, mas não
posso deixar de registrar a votação histórica reali
zada nesta Casa sobre matéria de grande comple
xidade e sensibilidade, que envolve interesses le
gítimos de dezenas, talvez centenas de pequenas
e médias empresas de comunicação - rádios, jor
nais, televisão e revistas. Envolve também interes
ses legítimos dos diversos partidos que entende
ram não ser esta matéria de interesse do Governo
ou da Oposição, mas, sim, da soberania do nosso
País.

Quero agradecer a todos que colaboraram: líde
res partidários, Deputados e Deputadas que, pacien
temente, participaram de processo de intensa negoci
ação e chegaram a construir texto consensual. Ape
nas um partido posicionou-se contrariamente à pro
posta. Quero deixar registrado esse fato nos Anais
desta Casa.

Quero ressaltar o apoio de V. Exa , que foi, du
rante todo o processo de discussão e votação da
matéria, líder altivo e digno Presidente da Câmara
dos Deputados.

Parabéns, meu Presidente, Deputado Aécio
Neves.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
a V. Exa .

Não tenho dúvida de que avançamos no sentido
do que espera deste Parlamento a sociedade brasilei
ra. Pelo menos essa é a interpretação da esmagadora
maioria dos Parlamentares que aqui se manifestaram
favoráveis a esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a presente sessão até em respei
to ao Presidente do Senado, que já se encontra pre
sente.

Peço aos Srs. Parlamentares que, se não forem
absolutamente urgentes, deixem suas manifestações
para depois.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero justificar
que na votação anterior votei com a orientação do
PMDB.

O SR. JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (Blo
co/PFL - ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na última votação, votei com a orientação do
PFL.

V - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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RORAIMA

Robério Araújo

Presentes de Roraima: 1

RONDONIA

Nilton Capixaba

Presentes de Rondania : 1

PARAíBA

Efraim Morais
Marcondes Gadelha

Presentes de Paraíba : 2

PERNAMBUCO

DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PL

PTB

PFL
PFL

Quarta-feira 12 64727

Bloco

PUPSL

PFUPST
PFUPST

Severino Cavalcanti

Presentes de Pernambuco : 1

BAHIA

Geddel Vieira Lima

Presentes de Bahia : 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso

Presentes de Rio de Janeiro : 1

SÃO PAULO

A1oizio Mercadante
João Herrmann Neto
Julio Semeghini
Paulo Lima

Presentes de São Paulo : 4

MATO GROSSO

Welinton Fagundes

Presentes de Mato Grosso : 1 .

GOIÁS

Lúcia Vânia
Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás : 2

RIO GRANDE DO SUL

Darclsio Perondi
Luis Carlos Heinze

Presentes de Rio Grande do Sul : 2

PPB

PMDB

PSB

PT
PPS
PSDB
PMDB

PL

Partido

PSDB
PMDB

PMOB
PPB

PSB/PCD<

PDT/PPS

PLlPSL

Bloco

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.
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51 8 Legislatura
Presidente da Casa: Aécio Neves - PSDB/MG

Presidiram a Sessão: Aécio Neves _19:21
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

EXTRAORDINÃRIA N° 262. -11/12/2001 
11/121200122:31

Total de Ausentes: 52

Partido Bloco
RORAIMA

Almir Sá PPB

Salomão Cruz PFL PFUPST

Total de Ausentes: 2
AMAPÃ

Badu Picanço PL PUPSL

Total de Ausentes: 1
PARÁ

Raimundo Santos PL PUPSL

S&orro Gomes PCdoB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 2

ACRE

José Aleksandro PSL PUPSL

Zila Bezerra PTB

Total de Ausentes: 2
MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

Mauro Fecury PFL PFLlPST

Remi Trinta PL PUPSL

Total de Ausentes: 3
CEARÁ

Amon Bezerra PSDB

Chiquinho Feitosa PSDB

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE

Lalre Rosado PMOB

Múcio Sá PT8

Total de Ausentes: 2
PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST

Salatiel Carvalho PMD8

• . p...... .~ • '.
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Partido Bloco
Total de Ausentes: 2
ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 1
SERGIPE

Tânia Soares PCdo8 PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 1
BAHIA

Claudio Cajado PFL PFUPST

Haroldo Lima PCdoB PSBJPCDOB

Nelson Pellegrino PT

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Total de Ausentes: 4
MINAS GERAIS

Glycon Terra Pinto PMDB

Maria Lúcia PMDB

Saraiva Felipe PMDB

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 4

EspfRITO SANTO

Magno Malta PL PUPSL

Marcus Vicente PPB

Total de Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PSB PSBfPCDOB

José Egydio PFL PFUPST

Luiz Ribeiro PSDB

Roberto Jefferson PTB

Total de Ausentes: 4

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCDOB

Cunha Bueno PPB

Joao Paulo PT

Robson Tuma PFL PFUPST

VadãoGomes PPB

Wagner Salusliano PPB

Total de Ausentes: 6
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 1
GoIÁs

Aldo Arantes PCdoS PSB/PCDOB

Juquinha PL PUPSL
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Total de Ausentes: 2
MATO GROSSO DO SUL

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPLJTADOS

Partido Bloco

Dezembm de 200 I

Pedro Pedrossian

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Abelardo lupion

Airton Roveda

Total de Ausentes: 2

SANTA CATARINA

Eni Vollolini

Gervásio Silva

Jo~o Pizzolatti

Renato Vianna

Total de Ausentes; 4
RIO GRANDE DO SUL

Edir Oliveira

Esther Grossi

Ezidio Pinheiro

Nelson Proença

Total de Ausentes: 4

PPB

PFL
PTS

PPB
PFL
PPB
PMDB

PTS
PT
PSB
PPS

PFUPST

PFUPST

PSS/PCDOB
PDT/PPS

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 31 minutos.)

ATO DA MESA N" 102, DE 2001

Concede a medalha "Mérito Legisla
tivo da Câmara dos Deputados".

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o disposto no
art. 5° do Ato da Mesa n° 16, de 24 de agosto de 1983,
resolve:

Art. 1° Fica concedida a medalha "Mérito Legis
lativo Deputados" pela prestação de serviços relevan
tes ao Poder Legislativo e ao Brasil:

- Afrísio de Souza Vieira Lima Filho;
- Antônio Carlos Valadares;
- Blairo Borges Maggi;
- Cândida Mendes Cairutas;
- Delino Anterino de Souza;
- Fábio konder Comparato;
- Federação das Associações de Pais e Amigos

dos Excepcionais;
- Fernando dos Reis Sant'Anna;
- Grande Oriente do Brasil, Poder Central;
- Iris Rezende Machado;
- João Amazonas;
- João Pedro Gouvêa Vieira;

- Jorge Teixeira de Oliveira (in memorian);
- José Wellington Bezerra da Costa;

- Leda Maria Chaves Napoleão do Rego;
- Marília Gabriela Baston de TolOOo Cochrane;
- Mário Covas Júnior (in memorian);
- Miguel Arraes;
- Salomão Malina;
- Walter Ramos da Costa Porto.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala de Reuniões, 11 de dezembro de 2001 . 

Aécio Neves, Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Nos termos do artigo 164, inciso li, do Regimen
to Interno, declaro a prejudicialidade do Projeto de
Resolução n° 209, de 2001, de autoria da Senhora
Zulaiê Cobra, que "dá a denominação de 'Saguão Go
vernador Mário Covas' ao Saguão do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, revogando a Resolução n° 15,
de 2000', em face da aprovação, em 19 de junho do
corrente, do Projeto de Resolução nO 139, de 2001, da
Senhora Zulaiê Cobra, que "dá nome ao Hall de entra
da do Edifício do Anexo II da Câmara dos Deputados".
Publique-se.

Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da I,ei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

EDINEIDE FERNANDES DE ARAÚJO, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Assistente

Administrativo, Padrão 30, ponto n° da função

comissionada de Chefe da Seção de Planejamento, FC-üS, na

Coordenação de Recrutamento e Seleção, do Centro de Formação,

Treinamento e ~perfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos

Deputados, a partir de 01 de dezembro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em li de d9zenbro de 2001.

fi
\

.~

Ia NE S. "e"ideno/
o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 20S, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992,

cLÁUDIA ANDREA PRUNK BRAGA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Operador de

Máquinas, Padrão 30, ponto n° 5.218, para exercer, a partir de

01 de dezembro do corrente ano, na Coordenação de Recrutamento

e Seleção, do Centro de Formação, Treinamento e

Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos Deputados, a

função comissionada de Chefe da Seção de Planejamento, FC-OS,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo

artigo 1° do Ato da Mesa na 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em li de dezembro

A~~CIO NEVES
Presidente

de 2001.



64732 Quarta-leira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 200 I

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resoluçao nO 21, de 4 de novembro de 1992,

CLAUDIO ~YUDI TANNO, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo .atribuiçao Assistente Técnico,

Padrão 36, ponto nO 6.481, para exercer, a partir de 03 de

dezembro do corrente ano, na Consultoria de Orçamento e

Fiscalização Financeira, da Diretoria Legislativa, a função

comissionada de Consultor de Orçamento e Fiscalizaçao

Financeira, FC-07, do Quadro de Pessoal da C~mara dos

Deputados, criada pelo Ato da Mesa na. 94, de 24 de outubro de

2001.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezenbro

1~0s(
de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPU'lADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, allnea na", do Ato da Mesa n Q 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992,

EDINEIDE FERNANDES DE ARAÚJO, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Assistente

Administrativo, Padrão 30, ponto nO 5.332, para exercer, a

partir de 01 de dezembro do corrente ano, na Coordenação de

Recrutamento e SeleCao, do Centro de Formação, Treinamento e

Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos Deputados, a

função comissionada de Chefe do Serviço de Consultoria de

Recrutamento e Seleção, FC-06, do Quadro de Pessoal da CAmara

dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa na 69, de 10 de julho

de 1997.
cAMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de d:zenbro

A~~CIO NEVE
Presidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS 1 no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, FLÁVIO

LEITÃO TAVARES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão

36, ponto nO 6.482, para exercer, a partir de 03 de dezembro

do corrente ano, na Consultoria de Orçamento e Fiscalização

Financeira, da Diretoria Legislativa, a função comissionada de

Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira, rC-07, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da

Mesa n° 94, de 24 de outubro de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezenbro de 2001.

l~OCIO NEVES~
Presidente (

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo }O, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992,

FRANCISCO LUCIO PEREIRA FILHO, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo atribuiç~o Assistente

Técnico, Padrão 36, ponto n° 6.483, para exercer, a partir de

03 de dezembro do corrente ano, na Consultoria de Orçamento e

Fiscalizaçao Financeira, da Diretoria Legislativa, a funçao

comissionada de Consultor de Orçamento e Fiscalização

Financeira, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criada pelo Ato da Mesa nO 94, de 24 de outubro de

2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezembro

A:'~~rCIO NEVES
, Presidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar po!' acesso, na forma do

artigo 13 da Reso1uçdO nO 21, de 4 de novembro de 1992, MAURO

ANTôNIO ORREGO DA COSTA E SILVA, ocupante de cargo da

Categoria Funcional de Analista Legislativo atribuição

Assistente Técnico, Padrão 36, ponto nO 6.487, para exercer, a

partir de 03 de dezembro do corrente ano, na Consultoria de

Orçamento e Fiscalização Financeira, da Diretori.a Legislativa,

a função comissionada de Consulto!' de Orçamento e Fiscalização

Financeira, FC-Q7, do Quadro de pessoal da Cámara dos

Deputados, criada pelo Ato da Mesa na 94, de 24 de outubro de

2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em li de dezenbro de 2001.

DOS

-4I~..:2~
fl~esidente" (

PRESIDENTE DA CÂMARAO
DEPUTADOS, no uso das atribIJ;ções que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE desi.gnar por acesso, na forma do

artigo 13 da Reso1uç~o na 21, de 4 de novembro de 1992, SXDNEY

JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo atribuição Assistente Técnico,

Padrão 36, ponto n Q 6.484, para exercer, a partir de 03 de

dezembro do corrente ano, na Consultoria de Orçamento e

Fiscalização Financeira, da Diretoria Legislativa, a função

comissionada de Consultor de Orçamento e Fiscalização

Financeira, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criada pelo Ato da Mesa nO 94, de 24 de outubro de

2001.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em li de dezembro de 2001.

A~~r'CIO NEVE
President
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de,

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar: por acesso, na forma do

artigo 13 da ResoluçãO na 21, de 4 de novembro de 1992,

SILVANA LEOA LIMA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Assistente 'Técnico, Padrão

36, ponto na 6.485, para exercer, a partir de 03 de dezembro

do corrente ano, na Consultoria de Orçamento e Fiscalização

Financeira, da Diretoria Legislativa, a função comissionada de

Consultor de Orçamento e Fisça1izaç~0 Financeira, FC-07, do

Quadro de Pessoal da Cámara dos Deputados, criada pelo Ato da

Mesa n° 94, de 24 de outubro de 2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de oozenbro

A~f?rCIO NEVES
Presidente

de 2001.

o PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

DOS
que lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, observado o dis[Josto no artigo 38 da Lei na

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar GILSARA DAS NEVES I(EIS, ponto

n D 4.819, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuiçao Agente de Serviços Legislativos,

?adrão 30, e MARIA DAS DORES BARCELLOS, ponto nO 4.376,

ocupante de cargo da Categoria funcional de Técnico

Legi.slativo - atribuição 'Assistente Administrativo, Padrão 30,

para substituírem, sucessivamente, no De[Jartamento de

Finanças, Orçamento e Contabilidade, o Chefe de N~cleo, FC-06,

do Quadro de Pessoal da Cil.mara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de l° de dezembro do corrente

anc.

CÁMARA DOS DEPUTADOS, em +1 de dezeni:lro de 2001.

A/f.-(~ ,

CIO NEVES
Presidente
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o PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

DOS
que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de ] 990, observado o disposto no artigo 38 da Lei. n°

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar SEBASTIANA DE FÁT~ NOVAIS DE

SOUSA, pon to nO 6. 347, e CIN'l'BIA NUNAN BAP'rISTA KRIENLER,

ponto nO 6.338, ocupantes de cargo da Categor.ia Funcional de

Analista Legislativo atribuição Técnico em Comunicação

Social, PadrZ'io 38, para substituírem, sucessivamente, o Chefe

da Seção de Apoio de Relações Públicas, E'C-05, na Coordenação

de Relaç~es Públicas, da Secretaria de Comunicação Social, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 26 de novembro do corrente

ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezenbro 2001.

);
/ )
-~~

CIO NEVJ!:SpreSidente~

no uso das atribuições que lhe confere o

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA DOS

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar TREMIS DE ALMEIDA CAMINHA,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30,

ponto n° 4.335, 1 D substituta do Chefe do Serviço de

Técnico-

Formaçào,

Consultoria

Pedagógica,

de

do

Ensino,

Centro

FC-06,

de

na Coordenação

Treinamento e

Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos Deputados, do

Quadro de Pessoal da Cámara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 27 de novembro do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de àezembro de 2001.

A
í

~
'CIO NEVESpreside~
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.....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE designar WILSON DE GODOI FALLEIROS,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo atribuição Técnico em Material e Patrimônio,

Padrão 45, ponto nO 4.285, l° substituto do Diretor, FC-ü8, no

Departamento de Material e Patrimônio, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir

de 03 de dezembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezercbro

A/00.uy
CIO NEVES

", Presidente

de 2001.
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Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

PRIMEIRA-SECRETARIA

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA
EXPEDIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
E INDICAÇÃO

SETEMBRO/2001

Ofício 1SECM/RI n°
2396,04.09.2001, ao Deputado ALEXANDRE

CARDOSO, encaminhando cópia do Ofício n°
51 02/GM/MET, de 31.08.01, do Ministério do Esporte

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito à Vossa
Excelência as seguintes informações sobre a criação
do cargo de Fiscal Federal Agrário:

1. O governo pretende criar por medida provisó
ria a função de fiscal federal agrário?

2. Com que base legal esse novo cargo está
sendo instituído pelo governo?

3. Quais seriam as atribuições pertinentes a
esse novo cargo?

4. Como ficará a situação dos atuais fiscais de
cadastro e tributação rural?

5. Haverá repasse de atribuições do atual fiscal
de cadastro e tributação rural para o fiscal federal
agrário?

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputada Luci Choinacki (PT/SC.)

Brasília, 4 de dezembro de 2001

Presidência da Câmara
Sr. Deputado Aécio Neves
Solicito, por gentileza, a retirada dos requeri

mentos de informações números 3976 e 3977, res
pectivamente encaminhados ao ministro-chefe da
Casa Civil, Pedro Parente, e ao ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares. Serão
encaminhados novos requerimentos, com outros ter
mos, brevemente.

Atenciosamente, - Deputada Luci Choinacki
(PT/SC.)

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.977, DE 2001

(Da S"a Luci Choinacki)

Solicita informações ao sr. Ministro
do Orçamento, Planejamento e Gestão,
Martus Tavares, no âmbito do Instituto

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nacional de Colonização e Reforma
N° 3.976, DE 2001 Agrária (INCRA), sobre criação de cargo

de Fiscal Federal Agrário.
(Da S"a Luci Choinacki)

Solicita informações ao sr. Minis
tro-Chefe da Casa Civil, Pedro Parente,
no âmbito do Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária (INCRA), so
bre criação de cargo de Fiscal Federal
Agrário.

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito à Vossa
Excelência as seguintes informações sobre a criação
do cargo de Fiscal Federal Agrário:

1. O governo pretende criar por medida provisó
ria a função de fiscal federal agrário?

2. Com que base legal esse novo cargo está
sendo instituído pelo governo?

3. Quais seriam as atribuições pertinentes a
esse novo cargo?

4. Como ficará a situação dos atuais fiscais de
cadastro e tributação rural?

5. Haverá repasse de atribuições do atual fiscal
de cadastro e tributação rural para o fiscal federal
agrário?

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputada Luci Choinacki (PT/SC.)

Brasília, 4 de dezembro de 2001

Presidência da Câmara
Sr. Deputado Aécio Neves
Solicito, por gentileza, a retirada dos requeri

mentos de informações números 3976 e 3977, res
pectivamente encaminhados ao ministro-chefe da
Casa Civil, Pedro Parente, e ao ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares. Serão
encaminhados novos requerimentos, com outros ter
mos, brevemente.

Atenciosamente, - Deputada Luci Choinacki
(PT/SC.)
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Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesic
tos constantes do RI n° 3.146, de 2001.

2397,04.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n° 262,
de 27.08.01, do Ministério da Previdência e Assistên
cia Social, prestando esclarecimentos sobre os quesi
tos constantes do RI nO 3.217, de 2001.

2398,04.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAUIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°
512/MI, de 31.08.01, do Ministério da Integração Na
cional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.283, de 2001.

2399,04.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAUIOTIN, encaminhando cópia do Ofício nO
51 O/MI, de 31.08.01, do Ministério da Integração Na
cional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.341, de 2001 .

2400,04.09.2001, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Ofício n°
51 03/GM/MET, de 31.08.01, do Ministério do Esporte
Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesi
tos constantes do RI n° 3.358, de 2001.

2401,04.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°
511/MI, de 31.08.01, do Ministério da Integração Na
cional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.389, de 2001.

2402,04.09.2001, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Ofício n° 351/MP,
de 04.09.01, do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.443, de 2001.

2403,04.09.2001, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Ofício n° 350/MP,
de 04.09.01, do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.444, de 2001 .

2404,05.09.2001, ao Ministério da Defesa, en
caminhando cópia do RI n° 3.496, de 2001, de autoria
do Deputado RICARDO FERRAÇO, sobre deficiência
nos radares de proteção aos vôos em todos os aero
portos brasileiros, especialmente no triângulo Brasí
Iia-Rio-São Paulo.

2405,05.09.2001, ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI
n° 3.497, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
GRANDÃO, a respeito do êxodo rural.

2406,05.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI nO 3.499, de 2001,
de autoria do Deputado DR. ROSINHA, acerca dos
custos e motivações de viagem realizada pelo Procu-

rador-Geral da Agência Nacional de Águas a países
da Europa, entre os dias 16 a 20 de julho de 2001 .

2407,05.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, encaminhando cópia do RI nO 3.501,
de 2001, de autoria da Deputada LUCI CHOINACKI,
sobre pré-cadastramento e cadastramento de famfli
as no Programa de Reforma Agrária.

2408,05.09.2001, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do RI n° 3.503, de
2001, de autoria da Deputada IARA BERNARDI, so
bre processo administrativo contra a auditora fiscal
Fernanda Giannase.

2409,05.09.2001, ao Ministério da Justiça, en
caminhando cópia do RI nO 3.504, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito do
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN,
acerca de registro de veículos.

2410,05.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.505, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAUIOTIN, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, acerca de registro de
veículos importados.

2411,05.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°
3.506, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAUIOTIN, acerca dos recursos liberados para os
Programas: Conservação de Solos na Agricultura,
Produtividade de Oleríco/as, Desenvolvimento da
Pesca, Produtividade na Avicultura e Desenvolvimen
to da Aquicultura.

2412,05.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nO
3.507, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAUIOTlN, acerca dos recursos liberados para os
Programas: Agricultura Familiar, Produção e Abaste
cimento Alimentar, Produção de Borracha Natural,
Desenvolvimento da Fruticultura e Promoção das
Exportações Acesso ao Mercado.

2413,05.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°
3.508, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos recursos liberados para os
Programas: Atenção à Criança, Cesta de Alimentos,
Assistência ao Trabalhador, Etnodesenvolvimento
das Sociedades Indígenas e Desenvolvimento da
Economia Cafeeira.

2414,05.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°
3.509, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos recursos liberados para os
Programas: Segurança e Qualidade de Alimentos e
Bebidas, Erradicação da Febre Aftosa, Produtividade
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da Bovinocultura, Gestão da Política Agropecuária e 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS,
Produtividade de Cereais. sobre o convênio na 110/92 - SERPRElMPO.

2415,05.09.2001, ao Ministério da Agricultura e 2424,05.09.2001, ao Ministério da Ciência e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI na 3.510, Tecnologia, encaminhando cópia do RI na 3.520, de
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA 2001, de autoria do Deputado DJALMA PAES, sobre
GRAZZIOTIN, acerca dos recursos liberados para os acordo firmado entre o Governo Brasileiro e o Gover-
Programas: Produtividade de Oleagiosas, Agricultura no dos Estados Unidos, envolvendo o Centro d:::. Lar,·
de Precisão, Seguro Rural, Desenvolvimento dos Cer- çamentos de Alcântara (CLA), no Maranhão.
rados-PRODECER, e Produtividade da Suinocultura. 2425,05.09.2001, ao Ministério da Integração

2416,05.09.2001, ao Ministério da Agricultura e Nacional, encaminhando cópia do RI na 3.521, de
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI na 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS,
3.511, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA acerca do convênio firmado com a Prefeitura Munici-
GRAZZIOTIN, acerca dos recursos liberados para os pai de José de Freitas, Estado do Piauí.
Programas: Produtividade de Cítricos, Produtividade 2426,05.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en-
de Algodão e outras Fibras, Qualidade de Insumos caminhando cópia do RI na 3.522, de 2001, de autoria
Agrícolas, Qualidade de insumos Agropecuários e do Deputado JOSÉ DIRCEU, no âmbito da Secretaria
Produtividade da Caprinocultura e de Ovinos. da Receita Federal, sobre as denúncias realizadas

2417,05.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en- pelo Sr. Ayrton Eduardo de Castro Bastos.
caminhando cópia do RI na 3.512, de 2001, de autoria 2427,05.09.2001, ao Ministério de Minas e
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito do Energia, encaminhando cópia do RI na 3.523, de
Banco do Brasil S. A., acerca das verbas do 2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO, sobre
PROGER, liberadas no Estado do Amazonas. contratos entre a PETROBRÁS e a empresa Marube-

2418,05.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en- ni Corporation.
caminhando cópia do RI na 3.513, de 2001, de autoria 2428,05.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca-
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito da minhando cópia do RI na 3.524, de 2001, de autoria
Caixa Econômica Federal, acerca das verbas do do Deputado ROLAND LAVIGNE, sobre a distribui-
PROGER, liberadas no Estado do Amazonas. ção de recursos nos Estados.

2419,05.09.2001, ao Ministério da Integração 2429,05.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca-
Nacional, encaminhando cópia do RI na 3.514, de minhando cópia do RI na 3.525, de 2001, de autoria
2001, de autoria do Deputado SALOMÃO GURGEL, do Deputado ROLAND LAVIGNE, sobre eventuais ir-
sobre os contratos e convênios celebrados em 2 de regularidades na aplicação de recursos do Fundo Na-
abril de 2001, pela extinta Superintendência do De- cional de Saúde transferidos aos Municípios de Una e
senvolvimento do Nordeste - SUDENE, utilizando re- Ilhéus, no Estado da Bahia, nos exercícios de 1999 e
cursos do Projeto Alvorada, no valor de R$ 1,4 milhão. 2000.

2420,05.09.2001, ao Ministério de Minas e 2430,05.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en-
Energia, encaminhando cópia do RI na 3.515, de caminhando cópia do RI na 3.526, de 2001, de autoria
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a res- do Deputado PEDRO CELSO, no âmbito do Banco
peito dos acidentes ocorridos em dutos da Central, sobre irregularidades ocorridas no Banco de
PETROBRÁS nos anos de 2000 e 2001 e os planos e Brasília - BRB, conforme denúncia apresentada no
normas para execução de novas obras. Correio Braziliense de 02 de agosto de 2001 .

2421,05.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en- 2431,05.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi-
caminhando cópia do RI na 3.516, de 2001, de autoria ente, encaminhando cópia do RI na 3.527, de 2001,
do Deputado FLÁVIO ARNS, a respeito da possibili- de autoria do Deputado MARCOS AFONSO, sobre a
dade de a Caixa Econômica Federal avaliar alternati- venda irregular de toras de araucária no Município de
vas de saque das contas vinculadas do FGTS. Curitibanos - SC.

2422,05.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en- 2432,05.09.2001, ao Ministério da saúde, enca-
caminhando cópia do RI na 3.517, de 2001, de autoria minhando cópia do RI na 3.528, de 2001, de autoria
do Deputado ALEXANDRE CARDOSO, quanto à le- do Deputado MARCOS AFONSO, a respeito do anti-
gislação do seguro de automóveis. concepcional femina.

2423,05.09.2001, ao Ministério da Integração 2433,05.09.2001, ao Ministério da Previdência
Nacional, encaminhando cópia do RI n° 3.518, de e Assistência Social, encaminhando cópia do RI na
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3.529, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, referente ao Programa Agente Jovem de
Desenvolvimento Social.

2434,05.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.530, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO,
sobre gasolina adulterada em São Paulo.

2435,05.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI na 3.531, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO lICA, a res
peito de pagamento de bônus aos empregados da
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS.

2436,05.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI na 3.532, de 2001, de autoria
do Deputado DR. HÉLIO, no âmbito do Banco Central
do Brasil, sobre os títulos públicos da cidade de Cam
pinas, Estado de São Paulo.

2437,05.09.2001, ao Ministério da Justiça, en
caminhando cópia do RI na 3.533, de 2001, de autoria
da Deputada LAURA CARNEIRO, sobre o cumpri
mento da Lei na 9.454, de 07 de abril de 1997.

2438,05.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI na 3.534, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, acerca dos
Comitês de Mortalidade Materna, no Estado do Ama
zonas.

2439,05.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI na 3.535, de 2001, de autoria
do Deputado PEDRO PEDROSSIAN, sobre os con
tratos firmados entre as empresas Marubeni e Maru
metal Trading e esse Ministério.

2440,05.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI na 3.536, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os contratos firmados entre as
empresas Marumetal Trading e Petróleo Brasileiro
S/A - PETROBRÁS.

2441,05.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI na 3.537, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, acerca dos
Investimentos desse Ministério para programas de
saúde.

2442,06.09.2001, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI na
3.426, de 2001, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS, sobre convênio firmado pela
Secretaria de Estado de Assistência Social com a
Prefeitura de Esperantina, Estado do Piauí.

2443,06.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI na 3.539, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, acerca dos

Comitês de mortalidade neonatal do Estado do Ama
zonas.

2444,06.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI na 3.540 de 2001 , de autoria da
Deputada VANESSA GRAZllOTIN, sobre mortalida
de perinatal no Brasil.

2445,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI na 3.541, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZlIONTIN, acerca
das estatísticas do ensino superior de graduação no
Brasil.

2446,06.09.2001, ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI
na 3.543, de 2001 , de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos indicadores sociais de
2000, divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE.

2447,06.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI na 3.544, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZlIOTIN, sobre empréstimos para
construção de terminal portuário privado na cidade
de Manaus, da empresa Equatorial Transportes da
Amazônia.

2448,06.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI na 3.545, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, acerca da Ma
ternidade Balbina Mestrinho, na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas.

2449,06.09.2001, ao Ministério da Defesa, en
caminhando cópia do RI na 3.546, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito do
Comando do Exército, sobre a

participação de mulheres no projeto-piloto que
permite a prestação do serviço militar como "atirado
ras" nos tiros-de-guerra, focalizados em áreas caren
tes na Amazônia.

2450,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI na 3.547, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIONTIN, no âm
bito da Secretaria de Educação Média e Tecnológica,
sobre os recursos do Programa TV Escola, para o
Estado do Amazonas.

2451,06.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI na 3.548, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito do
Conselho Nacional de Saúde, sobre as resoluções
das Conferências Nacionais de Saúde.

2452,06.09.2001, ao Ministério da Defesa, en
caminhando cópia do RI na 3.549, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZfOTfN, no âmbito do
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Comando do Exército, sobre ações desenvolvidas,
atualmente, na região do Araguaia.

2453,06.09.2001, ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI
n° 3.550, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, no âmbito da Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, solicitando re
latório sobre estudos acerca do papel da mulher no
mercado de trabalho.

2454,06.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.551, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, no âmbito da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, acerca do transporte de
gás sobre barcaças entre os Municípios de Coari e
Manaus.

2455,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.552, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, referente
às Bolsas de Pesquisa destinadas ao Programa Insti
tucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC,
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi
co e Tecnológico - CNPq.

2456,06.09.2001, ao Ministério da Educação, en
caminhando cópia do RI n° 3.553, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o Progra
ma Bolsa-Escola, na comunidade Novo Remanso, Mu
nicípio de Itacoatiara, Estado do Amazonas.

2457,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.554, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIONTIN, sobre
convênio entre a ANP e o MEC, através da Secretaria
de Educação Média e Tecnológica, para a implanta
ção de curso técnico na área de petróleo e gás natu
ral, no município de Coari, no Amazonas.

2458,06.09.2001, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
3.555, de 2001, de autoria da Deputada VAN ESSA
GRAZZIOTIN, sobre os acidentes de trabalho ocorri
dos no Brasil.

2459,06.09.2001, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
3.556, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil - PETI, quanto ao seu funcionamen
to e a previsão de metas para 2002.

2460,06.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI nO 3.557, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIONTIN, sobre o re
passe das verbas do Governo Federal para o setor da
saúde, destinadas ao Estado do Amazonas.

2461,06.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nO 3.558, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN, sobre os investimentos rea
lizados pelo Banco do Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES, para a construção de embarcações
no Brasil.

2462,06.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, encaminhando cópia do RI nO 3.559,
de 2001 , de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os recursos destinados à cons
trução de estradas vicinais no Brasil.

2463,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.560, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o
repasse das verbas do Governo Federal para o setor
da Educação, destinadas ao Estado do Amazonas.

2464,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.561, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o
programa bolsa-escola.

2465,06.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°
3.562, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre o Programa de Desenvolvimen
to Agropecuário.

2466,06.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.563, de 2001 , de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o Pro
grama de Urgência e Emergência.

2467,06.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, encaminhando cópia do RI n° 3.564,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre o Programa Nacional de Educa
ção na Reforma Agrária - PRONERA.

2468,06.09.2001, ao Ministério do Meio Ambien
te, encaminhando cópia do RI nO 3.565, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o
Programa Negócios para a Amazônia Sustentável.

2469,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.566, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre a
atuação desse Ministério em assentamentos do Insti
tuto e Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

2470,06.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°
3.567, de 2001, de autoria da Deputada NAIR
XAVIER LOBO, sobre a distribuição de cestas bási
cas à população nordestina atingida pela seca.

2471,06.09.2001, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
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3.568, de 2001, de autoria do Deputado PAULO ÁTILA LINS, sobre aplicação de recursos da Superin-
PAIM, sobre o serviço de perícia médica executado tendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, em
na cidade de Lajeado - RS. municípios do Estado do Amazonas.

2472,06.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en- 2480,06.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en-
caminhando cópia do RI n° 3.569, de 2001, de autoria caminhando cópia do RI n° 3.577, de 2001, de autoria
do Deputado PEDRO EUG~NIO, sobre as remessas do Deputado RICARDO BERZOINI, no âmbito do
de lucros ao exterior, de empresas estrangeiras resi- Banco do Brasil SA, sobre procedimentos internos
dentes no país, durante o período de 1994 a 2000. do Departamento Jurídico daquele banco.

2473,06.09.2001, ao Ministério de Minas e 2481,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.570, de encaminhando cópia do RI n° 3.578, de 2001, de au-
2001, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO, toria do Deputado REGIS CAVALCANTE, sobre a
em que solicita informações e documentos compro- existência de escolas fantasmas em Alagoas, com o
batórios da aplicação dos recursos da reserva Global intuito de desviar recursos do Governo Federal.
de R;versão - RGR e da Conta de Consumo de Com- 2482,06.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi-
bustlvel- CCC. ...._. ente, encaminhando cópia do RI n° 3.579, de 2001,

247~,06.09.2?01, ao Mln.lsténo da° Clencla e de autoria do Deputado MARCOS AFONSO, sobre o
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n 3.571, de vazamento de óleo na Bahia.
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO e 2483 06 09 2001 M' . t" d C .

t b b d C
. - T' . N ' ., ,ao Inls eno as omunlca-

o.u ros, so ~e os mem ros a .omlssao ecnlca a- ções, encaminhando cópia do RI n° 3.580, de 2001,
clonal de Blossegurança CTN~I? . . ._. de autoria do Deputado MARCOS AFONSO, a respe-

247.5,06.09.2?01, ao ~In.lsteno da° Clencla e ito da guerra de tarifas das operações de longa dis-
Tecnologia, encaml~hando copia do RI n 3.572, de tância nas chamadas internacionais.
2001, de autona do Deputado NELSON 2484 O 9 00 M···· d C ._
PELLEGRINO, acerca do vazamento de urânio ocor- _ ' ~.0.2 1, .a~ Inlsten~ as omunlca
rido em usina instalada no Município de Caetité _ Ba- çoes, en~amlnhando copia do RI n 3.581, de 2001,
hia, de propriedade das Indústrias Nucleares no Bra- de autona.do Deputad_o .CANDINHC? !"1~nos, ~efe-
sil _ INB. rente ao sistema telefonlco do Munlclplo de Trajano

2476 06 09 2001 M· . t" d P 'd A
' de Moraes - RJ., .. ,ao InlS eno a revI encla

e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n° 2485,?~.09.2001 ~ ao Minist.ér.io do Des;nvolvi-
3.573, de 2001, de autoria do Deputado CORIOLANO mento Agrano, e~camlnhando copia do .RI n 3.~82,
SALES acerca dos Fundos do Sistema de Previdên- de 2001, de autoria do Deputado DA. HELIO, no am-
cia Co~plementar fechada que apresentam déficits bito .d~ Instituto Nacional de Colonização e Refor~a
em volume superior a R$ 23 bilhões. A~r.ana - ~NCR~, sobre pr?cesso referente ao funclo-

2477,06.09.2001, à Secretaria Especial do De- nano Jose Pereira de ArauJo Neto.
senvolvimento Urbano da Presidência da República, 2486,06.09.2001, ao Ministério da Defesa, enca-
encaminhando cópia do RI n° 3.574, de 2001, de au- minhando cópia do_RI n° 3.584, de 2001, de autoria do
toria do Deputado ÁTILA LINS, solicitando a relação Deputado SALOMAO GURGEL, sobre a contratação
dos municípios do Estado do Amazonas contempla- da Construtora Domus, para a realização da obra da
dos com recursos dos programas dessa Secretaria. adutora Manoel Torres (Piranhas-Caicó) e seus ramais.

2478,06.09.2001, ao Ministério da Ciência e 2487,06.09.2001, ao Ministério de Minas e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.575, de Energia, encaminhando cópia do RI nO 3.585, de
2001, de autoria do Deputado ÁTILA LINS, sobre pro- 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a res-
jetos voltados para a Amazônia Ocidental, em trami- peito da redução do número de trabalhadores no ter-
tação nesse Ministério. minai DTCS/GEBAST - Dutos e Terminais do Cen-

2478,06.09.2001, ao Ministério da Ciência e tro-Oeste e São Paulo/Gerência de São Sebastião.
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.575, de 2488,06.09.2001, ao Ministério dos Transpor-
2001 ,de autoria do Deputado ÁTILA LINS, sobre pro- tes, encaminhando cópia do RI n° 3.586, de 2001 , de
jetos voltados para a Amazônia Ocidental, em trami- autoria do Deputado MANOEL VITÓRIO, sobre a Fer-
tação nesse Ministério. rovia Novoeste e o processo de privatização da

2479,06.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi- RFFSA.
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando 2489,06.09.2001, ao Ministério de Minas e
cópia do RI n° 3.576, de 2001, de autoria do Deputado Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.587, de
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2001, de autoria do Deputado FERNANDO ZUPPO,
sobre o oleoduto existente na região oeste da Grande
São Paulo-SP.

2490,06.09.2001, ao Ministério das Comunica
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.588, de 2001, de
autoria do Deputado WALTER PINHEIRO e outros, so
bre estudos de políticas públicas de comunicação.

2491 ,06.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.589, de 2001, de autoria
do Deputado JOÃO GRANDÃO, a respeito do estudo
realizado por cientistas belgas sobre a soja transgêni
ca Roundup Ready (RR) da Monsanto.

2492,06.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°
3.590, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
GRANDÃO, a respeito do estudo realizado por cien
tistas belgas sobre a soja transgênica Roundup Re
ady (RR) da Monsanto.

2493,06.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.591, de 2001,
de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO, a respeito
do estudo realizado por cientistas belgas sobre a soja
transgênica Roundup Ready (RR) da Monsanto.

2494,06.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia do RI n° 3.592, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO,
no âmbito da Câmara de Gestão da Crise de Energia
Elétrica - GCE, sobre o racionamento de energia na
região Norte.

2495,06.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.593, de 2001, de autoria
do Deputado LUIZ ALBERTO, sobre possíveis contra
tos firmados entre esse Ministério e a Empresa Maru
beni Corporation.

2496,06.09.2001, ao Ministério da Justiça, en
caminhando cópia do RI n° 3.594, de 2001, de autoria
do Deputado DR. HÉLIO, a cerca dos servidores da
área administrativa da Polícia Rodoviária Federal.

2497,06.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.595, de 2001, de au
toria do Deputado WELLlNGTON DIAS, sobre o pa
gamento de precatório de interesse de servidores da
Universidade Federal do Piauí.

2498,06.09.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.596, de 2001, de
autoria do Deputado MARÇAL FILHO, sobre as obras
de recuperação na BR-163, entre as cidades de Navi
ral - MS e a divisa MS/PR.

2499,06.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.597, de 2001,
de autoria do Deputado JOÃO COSER, sobre os pro-

cessas de licenciamento de atividades de pesquisa e
exploração de petróleo na plataforma continental do
Estado do Espírito Santo.

2500,06.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.599, de 2001,
de autoria do Deputado WERNER WANDERER, so
bre as ações técnicas, legais, operacionais e adminis
trativas já empreendidas e as previstas de empreen
dimento futuro no Parque Nacional de Iguaçu, locali
zado no Estado do Paraná

2501,06.09.2001, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.600, de
2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO, sobre a distribuição, por estado da federa
ção, das bolsas científicas do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

2502,06.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.601, de 2001, de autoria
do Deputado JOÃO CALDAS, sobre dívidas da Via
ção Aérea São Paulo (VASP).

2503,06.09.2001, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do RI n° 3.602, de
2001 , de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, sobre
dívidas da Viação Aérea São Paulo (VASP).

504,06.09.2001, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
3.603, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
CALDAS, sobre dívidas da Viação Aérea São Paulo
(VASP).

2505,06.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.604, de 2001,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
acerca do Gasoduto de Coari.

2506,10.09.2001, ao Deputado GERALDO
MAGELA, encaminhando cópia do Offcio n° 538 
GSIPRlCH, de 04.09.01, do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.495, de 2001.

2507,11.09.2001, ao Deputado JOÃO
GRANDÃO, encaminhando cópia do Ofício/MOA nO
216, de 05.09.01, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.817, de 2001.

2508,11.09.2001, à Deputada LUCI
CHOINACKI, encaminhando cópia do Ofício/MOA n°
214, de 05.09.01, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.926, de 2001.

2509,11.09.2001, ao Deputado MANOEL
VITÓRIO, encaminhando cópia do Ofício/MOA n°
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215, de 05.09.01, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.327, de 2001.

2510,12.09.2001, à Deputada LAURA
CARNEIRO, encaminhando cópia do Aviso n°
232/MD, de 11.09.01, do Ministério da Defesa, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.306, de 2001.

2511,12.09.2001, ao Deputado PIMENTEL
GOMES, encaminhando cópia do Ofício n° 1.056 
C.Civil, de 10.09.01, da Casa Civil da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.407, de 2001.

2512,12.09.2001, ao Deputado EDUCARDO
CAMPOS, encaminhando cópia do Ofício nO 368/MP,
de 11.09.01, do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.480, de 2001.

2513,13.09.2001, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Ofício PGR/GAB n°
777, de 13.09.01, da Procuradoria-Geral da Repúbli
ca, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.668, de 2001.

2514,13.09.2001, ao Deputado HAROLDO
LIMA, encaminhando cópia do Ofício n°
51/GM-MDIC, de 13.09.01, do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.467, de 2001.

2515,17.09.2001, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso
1073/C.Civil, de 12.09.01, da Casa Civil da Presidên
cia da República, que envia cópia do Aviso n° 538, de
17.08.2001, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.421, de 2001.

2516,17.09.2001, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso
1073/C.Civil, de 12.09.01, da Casa Civil da Presidên
cia da República, que envia cópia do Aviso n° 61, de
03.07.2001, do Ministério da Cultura, prestando es
clarecimentos sobre a Indicação n° 1.449, de 2001.

2517,17.09.2001, ao Deputado ADÃO
PRETIO, encaminhando cópia do Aviso 1073/C.Civil,
de 12.09.01, da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca, que envia cópia do Aviso n° 127, de 17.08.2001,
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.492, de 2001.

2518,17.09.2001, ao Deputado LAMARTINE
POSELLA, encaminhando cópia do Aviso 1073/C.Ci
vil, de 12.09.01, da Casa Civil da Presidência da Re
pública, que envia cópia do Aviso n° 94, de
27.08.2001, do Ministério das Comunicações, pres-

tando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.520, de
2001.

2519,17.09.2001, ao Deputado ARMANDO
ABíLlO, encaminhando cópia do Aviso 1073/C.Civil,
de 12.09.01, da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca, que envia cópia do Aviso n° 941, de 16.08.2001,
do Ministério dos Transportes, prestando esclareci
mentos sobre a Indicação n° 1.524, de 2001.

2520,17.09.2001, ao Deputado DEUSDETH
PANTOJA, encaminhando cópia do Aviso 1073/C.Ci
vil, de 12.09.01, da Casa Civil da Presidência da Re
pública, que envia cópia do Aviso n° 177, de
16.08.2001, do Ministério do Meio Ambiente, prestan
do esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.536 de
2001.

2521,17.09.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, en
caminhando cópia do Aviso 1073/C.Civil, de
12.09.01, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso n° 542, de 22.08.2001, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.551, de 2001.

2522,17.09.2001, ao Deputado RONALDO
VASCONCELOS, encaminhando cópia do Aviso
1073/C.Civil, de 12.09.01, da Casa Civil da Presidên
cia da República, que envia cópia do Aviso nO 64, de
20.08.2001, do Ministério do Esporte e Turismo, pres
tando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.574, de
2001.

2523,17.09.2001, ao Deputado MÁRCIO
MATOS, encaminhando cópia do Aviso 1073/C.Civil,
de 12.09.01, da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca, que envia cópia do Aviso n° 251, de 16.08.2001,
do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.582, de 2001.

2524,17.09.2001, ao Deputado NELSON
PELLEGRINO, encaminhando cópia do Aviso
1073/C.Civil, de 12.09.01, da Casa Civil da Presidên
cia da República, que envia cópia do Aviso n° 856, de
17.08.2001, do Ministério da Justiça, prestando es
clarecimentos sobre a Indicação n° 1.586, de 2001.

2525,17.09.2001, ao Deputado RUBENS
BUENO, encaminhando cópia do Aviso 1073/C.Civil,
de 12.09.01, da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca, que envia cópia do Aviso nO 128, de 27.08.2001,
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.602, de 2001.

2526,17.09.2001, ao Deputado AUGUSTO
NARDES, encaminhando cópia do Aviso 1073/C.Ci
vil, de 12.09.01, da Casa Civil da Presidência da Re
pública, que envia cópia do Aviso n° 539, de
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17.08.2001, do Ministério da Educação, prestando 2536,19.09.2001, ao Deputado JOÃO
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.664, de 2001. HERRMANN NETO, encaminhando cópia do Aviso nO

2527,17.09.2001, ao Deputado JORGE 283, de 14.09.01, do Ministério da Previdência e
ALBERTO, encaminhando cópia do Aviso 1073/C.Ci- Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre
vil, de 12.09.01, da Casa Civil da Presidência da Re- os quesitos constantes do RI n° 3.255, de 2001.
pública, que envia cópia do Aviso n° 121, de 2537,19.09.2001, ao Deputado IVAN PAIXÃO,
28.08.2001, do Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do Aviso n° 260, de 18.09.01, do
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO Ministério de Minas e Energia, prestando esclareci-
1.725, de 2001. mentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.439,

de 2001.
2528,18.09.2001, ao Deputado OSMAR

SERRAGLlO, encaminhando cópia do Ofício n0 2538,19.09.2001, à Deputada VANESSA
118/MEC, de 12.09.01, do Ministério da Educação, GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- 930/MJ, de 18.09.01, do Ministério da Justiça, pres-
tantes do RI nO 2.989, de 2001. tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes

do RI n° 3.504, de 2001.
2529,18.09.2001, ao Deputado CLEMENTINO 2539,19.09.2001, à Deputada VANESSA

COELHO, encaminhando cópia do Aviso n° GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n0
256/MME, de 13.09.01, do Ministério das Minas e 387/MP, de 18.09.01, do Ministério do Planejamento,
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi- Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos so-
tos constantes do RI n° 3.417, de 2001. bre os quesitos constantes do RI n° 3.543, de 2001.

2530,18.09.2001, ao Deputado HAROLDO 2540,20.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi-
LIMA, encaminhando cópia do Aviso n° 255/MME, de mento Agrário, encaminhando cópia do Ofício n°
13.09.01, do Ministério das Minas e Energia, prestan- 1.100, de 05.09.01, de autoria do Deputado VICENTE
do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do CAROPRESO, solicitando complementação do RI n°
RI n° 3.419, de 2001 . 3.056, de 2001 .

2531,18.09.2001, ao Deputado HAROLDO 2541,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en-
LIMA, encaminhando cópia do Aviso n° 258/MME, de caminhando cópia do RI n° 3.130, de 2001, de autoria
13.09.01, do Ministério das Minas e Energia, prestan- da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito do
do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do Banco Central do Brasil, acerca de desvios de recur-
RI n° 3.420, de 2001. sos financeiros no BANPARA.

2532,18.09.2001, ao Deputado MANOEL 2542,20.09.2001, ao Ministro Chefe do Gabine-
VITÓRIO, encaminhando cópia do Ofício n° te de Segurança Institucional da Presidência da Re-
60/ARC/DAC-MRElCASC, de 16.09.01, do Ministério pública, encaminhando cópia do RI n° 3.469, de 2001,

de autoria da COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DEdas Relações Exteriores, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.453, de 2001. DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no âmbito da Se

cretaria Nacional Antidrogas, sobre os últimos proce-
2533,18.09.2001, ao Deputado DA. HÉLIO, en- dimentos de análise sobre a ayuasca.

caminhando cópia do Aviso n° 257/MME, de 2543,20.09.2001, ao Ministério da Defesa, en-
13.09.01, do Ministério das Minas e Energia, prestan- caminhando cópia do RI n° 3.487, de 2001, de autoria
do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do da Deputada TELMA DE SOUZA, no ãmbito do Co-
RI n° 3.454, de 2001. mando da Marinha, sobre o Fundo de Ensino Profissi-

2534,18.09.2001, ao Deputado SÉRGIO onal Marítimo - FDEPM.
NOVAIS, encaminhando cópia do Aviso n° 259/MME, 2544,20.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi-
de 13.09.01, do Ministério das Minas e Energia, pres- menta Agrário, encaminhando cópia do RI n° 3.502,
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes de 2001, de autoria da Deputada LUCI CHOINACKI,
do RI n° 3.462, de 2001. no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Re-

2535,18.09.2001, ao Deputado ÁTILA LINS, en- forma Agrária - INCRA, sobre concessão de certi-
caminhando cópia do Ofício n° dões para fins de aposentadoria.
5047/GABIN/SUDU/PR, de 12.09.01, da Secretaria 2545,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en-
Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência caminhando cópia do RI n° 3.519, de 2001, de autoria
da República, prestando esclarecimentos sobre os do Deputado ROLAND LAVIGNE, sobre a empresa
quesitos constantes do RI nO 3.574, de 2001. Fazenda Reunidas Boi Gordo.
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2546,20.09.2001, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI nO
3.583, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
MAGNO DE MOURA, sobre o cancelamento do certi
ficado de entidade beneficente de assistência social
da Fundação Pró-Saúde.

2547,20.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI n° 3.598, de 2001 ,de autori? do Deputado
SERGIO NOVAIS, no âmbito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, so
bre as operações de empréstimos e financiamentos
no período de janeiro de 1995 até dezembro de 2000,
com valor igualou superior a R$ 2 milhões.

2548,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.605, de 2001, de autoria
do Deputado FREIRE JÚNIOR, no âmbito da Caixa
Econômica Federal, sobre o Programa de Assistência
Médica Supletiva - PAMS.

2549,20.09.2001, ao Ministério da Defesa, en
caminhando cópia do RI n° 3.606, de 2001 , de autoria
do Deputado RUBENS BUENO, sobre acesso e con
servação dos documentos classificados como "secre
tos" que estão sob responsabilidade das Forças
Armadas.

2550,20.09.2001, ao Ministério da Integração
Nacional, encaminhando cópia do RI n° 3.607, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO EUGÊNIO, so
bre a paralisação de atividades de empresas financia
das pelo FINOR, após a extinção da SUDENE e da
conseqüente falta de liberação de recursos para as
empresas financiadas.

2551,20.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.608, de 2001,
de autoria do Deputado BABÁ, a respeito das provi
dências que estão sendo tomadas para solucionar as
queimadas que ocorrem no sudoeste e oeste do
Pará, onde já existem cerca de 500 focos de incêndio.

2552,20.09.2001, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.609, de
2001, de autoria do Deputado MIRO TEIXEIRA, so
bre o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF.

2553,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.610, de 2001, de autoria
do Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS, sobre
o volume de arrecadação da CPMF.

2554,20.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI nO 3.611, de
2001 , de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE, sobre empréstimos ex
ternos contraídos pela Companhia Energética de Ala
goas - CEAL, no período de 1999/2001.

2555,20.09.2001, ao Ministério das Comunica
ções, encaminhando cópia do RI nO 3.612, de 2001,
de autoria do Deputado MARCOS AFONSO, a respe
ito da utilização dos recursos do Fundo de Universali
zação dos Serviços de Telecomunicações - FUST.

2556,20.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.613, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO,
sobre o corte no fornecimento de energia elétrica
ocorrido na cidade de Santos, Estado de São Paulo,
no dia 21 de agosto.

2557,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.614, de 2001, de autoria
do Deputado L1NCOLN PORTELA, no âmbito do Ban
co do Brasil S/A, sobre procedimentos relativos ao fi
nanciamento de veículos para o transporte suplemen
tar na cidade de Belo Horizonte - MG.

2558,20.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, envia cópia do RI n° 3.615, de 2001, de auto
ria do Deputado IVAN VALENTE, sobre dados refe
rentes à compra e venda de energia no Mercado Ata
cadista de Energia (MAE), por parte das empresas li
beradas do racionamento e grandes consumidores
de energia.

2559,20.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°
3.616, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO
DESCONS/, no âmbito de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA, sobre gastos efetuados em pesquisas.

2560,20.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°
3.617, de 2001, de autoria do Deputado ADÃO
PRETTO, sobre os fundamentos técnico-científicos
que embasaram a elaboração do Decreto 3.871/01,
que determina a rotulagem de produtos que conte
nham OGM'S.

2561,20.09.2001, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
3.618, de 2001, de autoria da Deputada IARA
BERNARDI, a respeito da existência de débito para
com a Previdência Social, por parte da Fundação
Dom Aguirre, na Cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo.

2562,20.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, encaminhando cópia do RI n° 3.619,
de 2001, de autoria do Deputado JAIME MARTINS,
em que solicita informações, dados e cópia de todo o
processo relativo à desapropriação do imóvel deno
minado Fazenda Brenha, no Município de Pequi-MG. i

2563,20.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.620, de
2001 , de autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a res-
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peito das pendências e dificuldades políticas para a 2572,20.09.2001, ao Ministério dos Transpor-
viabil ização da produção de gás natural no Amazonas tes, encaminhando cópia do RI n° 3.629, de 2001 , de
e da interferência do governo local, que se beneficia autoria do Deputado RICARDO BERZOINI, acerca
de recursos da CCC-lsol (Conta de Consumo de de convênios efetuados entre esse Ministério e enti-
Combustíveis Fósseis para Sistemas Isolados). dades sindicais.

2564,20.09.2001, ao Ministério dos Transpor- 2573,20.09.2001, ao Ministério das Comunica-
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.621, de 2001 , de ções, encaminhando cópia do RI n° 3.630, de 2001,
autoria do Deputado DR. ROSINHA, a respeito do de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI, acer-
Contrato assinado entre o consórcio ca de convênios efetuados entre esse Ministério e en-
REDRANITRANSBRASA e o Porto de Paranaguá. tidades sindicais.

2565,20.09.2001, ao Ministério da Agricultura e 2574,20.09.2001, ao Ministério da Ciência e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n° Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.631, de
3.622, de 2001, de autoria do Deputado DA. 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
ROSINHA, em que solicita cópia do inteiro teor da in- acerca de convênios efetuados entre esse Ministério
vestigação realizada pelo Comissão de Processo e entidades sindicais.
Administrativo Disciplinar constituído pela Portaria n°
199, da DFAlPA. 2575,20.09.2001, ao Ministério da Cultura, en-

2566,20.09.2001, ao Ministério da Agricultura e caminhando cópia do RI n° 3.632, de 2001, de autoria
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n° do Deputado RICARDO BERZOINI, acerca de convê-
3.623, de 2001, de autoria do Deputado DA. nios efetuados entre esse Ministério e entidades sin-
ROSINHA, em que solicita cópia do inteiro teor do re- dicais.
latório elaborado pela Comissão do Processo Admi- 2576,20.09.2001, ao Ministério da Agricultura e
nistrativo Disciplinar constituído pela Portaria n° 168. do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n°

2567,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en- 3.633, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
caminhando cópia do RI n° 3.624, de 2001, de autoria BERZOINI, acerca de convênios efetuados entre
do Deputado EDUARDO CAMPOS, no âmbito da Se- esse Ministério e entidades sindicais.
cretaria da Receita Federal, sobre o montante de im- 2577,20.09.2001, ao Ministério da Defesa, en-
posto de renda que deixou de ser recolhido em fun- caminhando cópia do RI n° 3.634, de 2001, de autoria
ção dos abatimentos dos ágios nas privatizações en- do Deputado RICARDO BERZOINI, acerca de convê-
tre 1991 e 2000. nios efetuados entre esse Ministério e entidades sin-

2568,20.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi- dicais.
ent~, encaminhando cópia do RI n° 3.625, de 2001, 2578,20.09.2001, ao Ministério da Desenvolvi-
de autoria do Deputado LUIZ RIBEIRO, no âmbito do mento Agrário, encaminhando cópia do RI nO 3.635,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
Naturais Renováveis -IBAMA, sobre a Licença Ambi- BERZOINI, acerca de convênios efetuados entre
ental concedida à Concessionária Rio - Teresópolis esse Ministério e entidades sindicais.
S/A-CRT.

2569,20.09.2001, ao Ministério do Planejamen- 2579,20.09.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.636, de 2001, de au-

to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI toria do Deputado RICARDO BERZOINI, acerca de
nO 3.626, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ convênios efetuados entre esse Ministério e entida-
RIBEIRO, sobre transferências de recursos para des sindicais.
Agências do Sistema "S", SENAI, SENAC, SESC,
SENAR e SESI. 2580,20.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi-

2570,20.09.2001, ao Ministério das Comunica- mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.627, de 2001, cópia do RI n° 3.637, de 2001, de autoria do Deputadu
de autoria do Deputado ZEZÉ PERRELA, a respeito RICARDO BERZOINI, acerca de convênios efetua-
do recente reajuste das tarifas postais. dos entre esse Ministério e entidades sindicais.

2571,20.09.2001, ao Ministério da Integração 2581,20.09.2001, ao Ministério do Esporte e Tu-
Nacional, encaminhando cópia do RI n° 3.628, de rismo, encaminhando cópia do RI nO 3.638, de 2001,
2001, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI, acer-
no âmbito da Agência de Desenvolvimento do Nor- ca de convênios efetuados entre esse Ministério e en-
deste - ADENE, acerca do PIS da Região Nordeste. tidades sindicais.
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2582,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.639, de 2001, de autoria
do Deputado RICARDO BERZOINI, acerca de convê
nios efetuados entre esse Ministério e entidades sin
dicais.

2583,20.09.2001, ao Ministério da Integração
Nacional, encaminhando cópia do RI nO 3.640, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
acerca de convênios efetuados entre esse Ministério
e entidades sindicais.

2584,20.09.2001, ao Ministério da Justiça, en
caminhando cópia do RI n° 3.641 , de 2001 , de autoria
do Deputado RICARDO BERZOINI, acerca de convê
nios efetuados entre esse Ministério e entidades sin
dicais.

2585,20.09.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.642, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
acerca de convênios efetuados entre esse Ministério
e entidades sindicais.

2586,20.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.643, de 2001,
de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI, acer
ca de convênios efetuados entre esse Ministério e en
tidades sindicais.

2587,20.09.2001, ao Ministério do Planejamen-
. to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI

n° 3.644, de 2001 , de autoria do Deputado RICARDO
BERZOINI, acerca de convênios efetuados entre
esse Ministério e entidades sindicais.

2588,20.09.2001, ao Ministério das Comunica
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.645, de 2001,
de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO e
JORGE BITTAR, sobre a licitação n° 01/01, que obje
tiva a implementação de metas para universalização
de serviços de telecomunicações em escolas públi
cas de ensino médio e profissional, utilizando recur
sos do FUST, que está em fase de realização pela
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

2589,20.09.2001,' ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
3.646, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
BERZOINI, acerca de convênios efetuados entre
esse Ministério e entidades sindicais.

2590,20.09.2001, ao Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando cópia do RI nO 3.647, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
acerca de convênios efetuados entre esse Ministério
e entidades sindicais.

2591,20.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.648, de 2001, de autoria
do Deputado RICARDO BERZOINI, acerca de convê-

nios efetuados entre esse Ministério e entidades sin
dicais.

2592,20.09.2001, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do RI n° 3.649, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
acerca de convênios efetuados entre esse Ministério
e entidades sindicais.

2593,20.09.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.650, de 2001, de
autoria do Deputado DA. ROSINHA, em que solicita
cópia do inteiro teor do CONJURIMT n° 120/2000.

2594,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI nO 3.651 de 2001, de autoria
da COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, no âmbito da Caixa Econômica Federal
e do Banco do Brasil SIA, sobre o não cumprimento
de normas editadas pela Medida Provisória n°
2.176-78, de 26 de julho de 2001.

2595,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.652, de 2001, de autoria
da COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR, no âmbito da Secretaria da Receita Fe
deral, referente à tributação de produtos reciclados
junto àquele órgão.

2596,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.653, de 2001, de autoria
do Deputado GUSTAVO FRUET, referente à tributa
ção de produtos reciclados junto à Receita Federal.

2597,20.09.2001, ao Ministério de Minas e Ener
gia, encaminhando cópia do RI n° 3.654, de 2001, de
autoria do Deputado MARCOS AFONSO, sobre a d~e

rença nas tarifas e conseqüentes reajustes que a Agên
cia Nacional de Energia Elétrica - ANELL está propon
do para os grandes consumidores.

2598,20.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI nO 3.655, de 2001,
de autoria do Deputado MARCOS AFONSO, sobre
os riscos de contaminação da população, em decor
rência de abandono de subestações elétricas da
Rede Ferroviária Federal SIA.

2599,20.09.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.656, de 2001,
de autoria do Deputado MARCOS AFONSO, a respe
ito das irregularidades encontradas no Bwana Par
que, no Rio de Janeiro.

2600,20.09.2001, ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI
n° 3.657, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
EUGÊNIO, sobre os critérios adotados nas transfe
rências do pessoal da extinta SUDENE para outros
órgãos.
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2601,20.09.2001, ao Ministério da Educação, autoria do Deputado GUSTAVO FRUET, sobre a im-
encaminhando cópia do RI n° 3.658, de 2001, de au- plantação, financiamento e viabilização de transporte
toria do Deputado IVAN VALENTE, a respeito das de massa para os centros urbanos.
despesas com a publicidade do Programa Bolsa 2611,20.09.2001, ao Ministério da Educação,
Escola. encaminhando cópia do RI n° 3.671 , de 2001, de au-

2602,20.09.2001, ao Ministério da Ciência e toria da Deputada MIRIAM REID, sobre o montante
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.659, de de recursos destinados ao transporte escolar.
2001, de autoria da Deputada VANESSA 2612,20.09.2001, ao Ministério da Previdência
GRAZZIOTIN, acerca dos recursos do Conselho Na- e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
ciónal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 3.672, de 2001, de autoria da Deputada IARA
CNPq, destinados às pesquisas na Amazônia, espe- BERNARDI, no âmbito do Conselho Nacional de
cificamente na Região Norte. Assistência Social, sobre Renovação de Certificado

2603,20.09.2001, ao Ministério da Ciência e de Entidade Beneficente de Assistência Social, da
Tecnologia, encaminha cópia do RI n° 3.660, de 2001, Fundação Dom Aguirre, na cidade de Sorocaba-SP.
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, so- 2613,20.09.2001, ao Ministério da Educação,
bre bolsas de estudo para o exterior destinadas, pelo encaminhando cópia do RI n° 3.673, de 2001, de au-
Conselho Nacional de Desenvolvimento toria da Deputada IARA BERNARDI, no âmbito do

Científico e Tecnológico - CNPq, a instituições Conselho Nacional de Assistência Social, sobre Re-
do Estado do Amazonas. novação de Certificado de Entidade Beneficente de

2604,20.09.2001, ao Ministério das Comunica- Assistência Social, da Fundação Dom Aguirre, na ci-
dade de Sorocaba-SPções, encaminhando cópia do RI n° 3.661, de 2001,

de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, so- 2614,20.09.2001, ao Ministério do Desenvolvi-
bre o Programa TELECOMUNIDADE. mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando

cópia do RI n° 3.674, de 2001, de autoria da
2605,20.09.2001, ao Ministério da Saúde, enca- COMISSÃO DA AMAZÓNIA E DE

minhando cópia do RI n° 3.662, de 2001, de autoria DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no âmbito da Su-
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o Proje- perintendência da Zona Franca de Manaus _
to Alvorada. SUFRAMA, sobre todos os convênios firmados com

2606,20.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en- os estados e municípios da região.
caminhando cópia do RI n° 3.663, de 2001, de autoria 2615,21.09.2001, ao Deputado WALTER
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o Pro- PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso nO 953, de
grama de Arrendamento Residencial- PAR. 20.09.01, do Ministério da Justiça, prestando esclare-

2607,20.09.2001, ao Ministério do Planejamen- cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI 3.325, de 2001.
n° 3.665, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO 2616,21.09.2001, ao Deputado LUIZ EDUARDO
MAGNO DE MOURA, acerca da prioridade para du- GREENHALGH, encaminhando cópia do Aviso n°
plicação da BR-381, de Belo Horizonte a Governador 9521MJ, de 20.09.01, do Ministério da Justiça, prestan-
Valadares. do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI

2608,20.09.2001, ao Ministério do Planejamen- n° 3.437, de 2001.
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI 2617,21.09.2001, ao Deputado WALTER
n° 3.667, de 2001, de autoria do Deputado MARÇAL PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso n° 371 IMF,
FILHO, sobre o reexame de processos de anistia de de 20.09.01, do Ministério da Fazenda, prestando es-
servidores públicos, regulada pela Lei 8.878, de 11 de c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
maio de 1994, do Instituto Nacional de Colonização e 3.452, de 2001.
Reforma Agrária - INCRA. 2618,21.09.2001, ao Deputado CARLlTO MERSS,

2609,20.09.2001, ao Ministério dos Transpor- encaminhando cópia do Ofício n° 1291/GMlMTE, de
tes, encaminhando cópia do RI nO 3.669, de 200'1, de 19.09.01, do Ministério do Trabalho e emprego, prestan-
autoria do Deputado GUSTAVO FRUET, sobre a exis- do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
tência de estudos para implantar o denominado con- n° 3.456, de 2001.
torno ferroviário de Curitiba. 2619,21.09.2001, ao Deputado MARCOS

2610,20.09.2001, ao Ministério dos Transpor- ROLlM, encaminhando cópia do Aviso n° 369/MF, de
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.670, de 2001, de 20.09.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla-
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recimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.461, de 2001.

2620,21.09.2001, ao Deputado VIVALDO
BARBOSA, encaminhando cópia do Aviso n° 370/MF,
de 20.09.01, do Ministério da Fazenda, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.465, de 2001.

2621,21.09.2001, ao Deputado NARCfO
RODRIGUES, encaminhando cópia do Aviso n° 368/MF,
de 20.09.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla
recimentos sobre os quesITos constantes do RI nO 3.468,
de 2001.

2622,21.09.2001, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, encaminhando cópia do Ofício nO
1290/GM-MTE, de 19.09.01, do Ministério do Traba
lho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.490, de 2001.

2623,21.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
623/GM, de 19.09.01, do Ministério da Saúde, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.534, de 2001.

2624,21.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
624/GM, de 19.09.01, do Ministério da Saúde, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.545, de 2001.

2625,21.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
625/GM, de 19.09.01, do Ministério da Saúde, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.563, de 2001.

2626,24.09.2001, ao Deputado PEDRO
CELSO, encaminhando cópia do Aviso nO 263/MME,
de 20.09.01, do Ministério de Minas e Energia, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.349, de 2001.

2627,24.09.2001, à COMISSÃO DA
AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
encaminhando cópia do Ofício nO 531/MI, de
21.09.01, do Ministério da Integração Nacional, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.375, de 2001.

2628,24.09.2001, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso n° 630/GM, de
21.09.01, do Ministério da Saúde, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.434
de 2001.

2629,24.09.2001, ao Deputado JOSÉ
ALEKSANDRO, encaminhando cópia do Ofício nO
532/MI, de 21.09.01, do Ministério da Integração Re-

gional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.458, de 2001.

2630,24.09.2001, à COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, enca
minhando cópia do Aviso nO 375/MF, de 20.09.01, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.466, de 2001.

2631,24.09.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n° 237, de
21.09.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.483, de 2001 . .

2632,24.09.2001, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Ofício n° 1231/GM/MMA, de
20.09.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.499 de 2001.

2633,24.09.2001, ao Deputado SALOMÃO
GURGEL, encaminhando cópia do Ofício n° 530/MI,
de 21.09.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.514, de 2001.

2634,24.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n° 238,
de 21.09.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.562, de 2001.

2635,24.09.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°
1234/GM/MMA, de 20.09.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.565, de 2001.

2636,25.09.2001, ao Deputado ADÃO
PRETTO, encaminhando cópia do Ofício n° 526/MI,
de 17.09.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.460, de 2001.

2637,25.09.2001, ao Deputado PEDRO
VALADARES, encaminhando cópia do Ofício/GM n°
1853, de 20.09.01, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.445, de 2001.

2638,25.09.2001, ao Deputado LUIZ
EDUARDO GREENHALGH, encaminhando cópia do
Ofício n° 526/MI, de 17.09.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.460, de 2001.

2639,25.09.2001, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Ofício n° 527/MI, de
17.09.01, do Ministério da Integração Nacional, pres-
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tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.424, de 2001 .

2640,26.09.2001, à Secretaria de Comunicação
de Governo da Presidência da República, encami
nhando cópia do RI n° 3.498, de 2001 , de autoria do
Deputado DR. HÉLIO, acerca dos gastos com propa
ganda dos sete anos do Plano Real.

2641 ,26.09.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.675, de 2001, de autoria
do Deputado NEUTON LIMA, sobre valores referen
tes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
-ISSQN, recebidos por bancos privados, estaduais e
federais, localizados no Estado de São Paulo.

2642,26.09.2001, Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
3.676, de 2001, de autoria do Deputado
WALDOMIRO FIORAVANTE, referente à Cooperativa
Tritícola de Erechim LIda., no Estado do Rio Grande
do Sul.

2643,26.09.2001, Ministério de Minas e Ener
gia, encaminhando cópia do RI n° 3.677, de 2001, de
autoria do Deputado SILA CÂMARA, sobre ações,
medidas e investimentos do Governo Federal no setor
energético, nos últimos cinco anos.

2644,26.09.2001, Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI n° 3.678, de 2001, de au
toria do Deputado MANOEL VITÓRIO, sobre aplica
ção de recursos federais na obra do contorno ferroviá
rio urbano de Campo Grande - MS.

2645,26.09.2001, Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nO
3.679, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
ZUPPO, sobre a atualização monetária de salários de
contribuição da Previdência Social.

2646,26.09.2001, Ministério da Ciência e Tec
nologia, encaminhando cópia do RI n° 3.686, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os Projetos Integrados.

2647,26.09.2001, Ministério das Comunica
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.687, de 2001,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no
âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, sobre a tarifa "FLAT'.

2648,26.09.2001, Ministério do Desenvolvimen
to, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando có
pia do RI n° 3.688, de 2001, de autoria do Deputado
DA. ROSINHA, acerca dos custos e motivações de vi
agem realizada por técnicos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a
países da Europa, entre os dias 16 a 20 de julho de
2001.

2649,26.09.2001, Ministério da Fazenda, enca
minhando cópia do RI n° 3.689, de 2001, de autoria
do Deputado DA. ROSINHA, acerca dos custos e mo
tivações de viagem realizada por técnicos da Caixa
Econômica Federal a países da Europa, entre os dias
16 a 20 de julho de 2001.

2650,26.09.2001, Ministério das Relações Exte
riores, encaminhando cópia do RI nO 3.690, de 2001,
de autoria da Deputada MARIA LÚCIA, solicitando in
formações quanto ao Protocolo de Ouro Preto, relati
vo ao Tratado de Assunção (Mercosul).

2651,26.09.2001, ao Deputado ÁTILA LINS, en
caminhando cópia do Ofício n° 271, de 25.09.01 , do
Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando escla
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.575, de 2001.

2652,26.09.2001, ao Deputado ÁTILA LINS, en
caminhando cópia do Ofício n° 54 GM-MDIC, de
26.09.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.576, de 2001.

2653,28.09.2001, à Deputada TELMA DE
SOUZA, caminhando cópia do Aviso n° 171
AAP/GM/MTE, de 27.09.01, do Ministério do Trabalho
e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI nO 3.142, de 2001.

2654,28.09.2001, ao Deputado GONZAGA
PATRtOTA, caminhando cópia do Aviso n°
1167/GM-MT, de 26.09.01, do Ministério dos Trans
portes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.300, de 2001.

2655,28.09.2001, ao Deputado MÁRIO
NEGROMONTE, caminhando cópia do Aviso n°
1167/GM-MT, de 26.09.01, do Ministério dos Trans
portes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.300, de 2001.

2656,28.09.2001, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, caminhando cópia do Aviso n° 125/MC, de
27.09.01, Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.367, de 2001.

2657,28.09.2001, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, caminhando cópia do Aviso n° 126/MC,
de 27.09.01, Ministério das Comunicações, prestan
do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 3.380, de 2001.

2658,28.09.2001, ao Deputado JORGE
BITTAR, caminhando cópia do Aviso n° 126/MC, de
27.09.01, Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.380, de 2001.
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2659,28.09.2001, ao Deputado JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, caminhando cópia do Aviso n°
122/GM-MC, de 27.09:01, Ministério das Comunica
ções, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.398, de 2001.

2660,28.09.2001, ao Deputado LUCIANO
ZICA, caminhando cópia do Aviso nO
170/AAP/GM/MTE, de 27.09.01, do Ministério do Tra
balho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.414, de 2001.

2661,28.09.2001, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, caminhando cópia do Aviso n° 389/MF, de
27.09.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.452, de 2001.

2662,28.09.2001, ao Deputado JORGE
BITTAR, caminhando cópia do Aviso n° 123/GM-MC,
de 27.09.01, do Ministério das Comunicações, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.464, de 2001.

2663,28.09.2001, ao Deputado DA. ROSINHA,
caminhando cópia do Aviso n° 633/GM, de 27.09.01,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.474, de 2001.

2664,28.09.2001, ao Deputado ARY KARA, ca
minhando cópia do Aviso n° 1168/GM-MT, de
26.09.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.477, de 2001.

2665,28.09.2001, ao Deputado MARCOS
AFONSO, caminhando cópia do Aviso n° 634/GM, de
27.09.01, do Ministério da Saúde, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.528, de 2001.

2666,28.09.2001 , à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, caminhando cópia do Aviso n°
635/GM, de 27.09.01, do Ministério da Saúde, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.548, de 2001.

2667,28.09.2001, ao Deputado JOÃO
GRANDÃO, caminhando cópia do Aviso n° 636/GM,
de 27.09.01, do Ministério da Saúde, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.589, de 2001.

2668,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.747, de 2001, de autoria do Deputado DIRCEU
SPERÁFICO, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, a adoção de clas
sificação tarifária específica para os equipamentos
que menciona.

2669,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.748, de2001, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério dos Transportes, que dote a
BR-470 de recursos para conservação, manutenção
restauração e ampliação da capacidade de tráfego na
Proposta Orçamentária de 2002.

2670,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.749, de 2001, de autoria do Deputado ODELMO
LEÃO, que sugere ao Poder Executivo, através do Mi
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e do Ministério da Fazenda, adoção de medi
das junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social-

BNDES e demais Agentes Financeiros do Go
verno, no sentido de que sejam criadas linhas especi
ais de crédito para atender às micro e pequenas em
presas e dinamizar o desenvolvimento e o fortaleci
mento dos seus negócios no País e no segmento das
exportações.

2671,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
1.750, de 2001, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Exe
cutivo, por intermédio da Câmara de Gestão de Ener
gia, a priorização da obra de construção da linha de
transmissão Presidente Dutra/MA - Teresina/PI den
tre as ações emergenciais do Governo Federal, auto
rizando a Companhia Hidrelétrica do São Francisco a
iniciar a obra.

2672,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.751, de 2001, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério de Minas e Ener
gia, a priorização da obra de construção da linha de
transmissão Presidente Dutra/MA - Teresina/PI den
tre as ações emergenciais do Governo Federal.

2673,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.752, de 2001, de autoria do Deputado ROBERTO
PESSOA, que sugere ao Poder Executivo que os
Estados e Municípios da Região Nordeste, prejudica
dos pela seca e que tiveram decretado estado de
emergência ou de calamidade pública, tenham o pa
gamento das parcelas de dívidas relativas a financia
mento e empréstimos, contraídos junto ao Governo
Federal, suspenso pelo período de um ano.

2674,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
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1.753, de 2001, de autoria do Deputado ROBERTO
PESSOA, que sugere ao Poder Executivo que os
Estados e Municípios da Região Nordeste, prejudica
dos pela atual seca e que tiveram decretado estado
de emergência ou de calamidade pública, fiquem
isentos da contrapartida em programas e projetos do
Governo Federal.

2675,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.754, de 2001, de autoria do Deputado ROBERTO
PESSOA, que sugere ao Poder Executivo que os
Estados e Municípios da Região Nordeste, prejudica
dos pela seca e que tiveram decretado estado de
emergência ou de calamidade pública, tenham o pa
gamento das parcelas de dívidas com o Instituto Naci
onal do Seguro Social suspenso pelo período de um
ano.

2676,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.755, de 2001, de autoria do Deputado ROBERTO
PESSOA, que sugere ao Poder Executivo que os
Estados e Municípios da Região Nordeste, prejudica
dos pela seca e que tiveram decretado estado de
emergência ou de calamidade pública, tenham o pa
gamento das parcelas de dívidas relativas ao FGTS e
ao PIS/PASEP suspenso pelo período de um ano.

2677,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.757, de 2001, de autoria do Deputado ROMMEL
FEIJÓ, que sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a institui
ção de um programa de seguro de safra contra a falta
de chuvas durante a quadra invernosa na região do
semi-árido.

2678,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.758, de 2001, de autoria do Deputado ENIO BACCI,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Mi
nistério da Educação, a adoção do Projeto de Peda
gogia da Complexidade.

2679,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.762, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ
SÉRGIO, que sugere ao Poder Executivo a realização
de estudos e o encaminhamento de projeto de lei ao
Congresso Nacional vedando a inclusão de critérios
discriminatórios em editais de concursos públicos
para investidura em cargos ou empregos públicos da
Administração Direta e Indireta.

2680,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°

1.772, de 2001, de autoria do Deputado DJALMA
PAES, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
o encaminhamento ao Congresso Nacional de projeto
de lei que crie a carreira de Preservação Cultura e o
Plano de Cargos e Salários do quadro de pessoal de
IPHAN.

2681 ,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.773, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO
DESCONSI, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes, a construção
de pontes internacionais interligando o Brasil e a
Argentina.

2682,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.774, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO
DESCONSI, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça, que a regulamenta
ção da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, tor
ne obrigatória a fabricação de aparelhos de televisão
contendo circuito decodificador de legenda oculta.

2683,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.775, de 2001, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria eComércio Exterior, a revisão do tra
tamento tributário concedido às exportações do couro
"wet blue".

2684,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.776, de 2001, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, que o Nordeste seja incluído na
área de abrangência do Programa de Apoio ao De
senvolvimento da Vitivinicultura (PRODEVINHO), ad
ministrado financeiramente pelo BNDES.

2685,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.777, de 2001, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Exe
cutivo, por intermédio da Câmara de Gestão da Crise
de Energia, a adoção de medidas contentoras dos
processos de assoreamento e desmatamento na ba
cia do Rio São Francisco.

2686,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.778, de 2001, de autoria do Deputado GUSTAVO
FRUET, que sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a
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adoção de medidas para possibimar a filiação das do
nas de casa ao Regime Geral de Previdência Social.

2687,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.779, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério das Comunicações, novos pro
cedimentos para a emissão de cobrança mensal ao
consumidor pelas empresas concessionárias de ser
viços telefônicos.

2688,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n° 1.780,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde/FUNASA, proceder à
contratação de profissionais da área médica, para aten
dimento da população dos municípios mais pobres.

2689,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
1.781, de 2001, de autoria do Deputado L1NCOLN
PORTELA, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a fluoretação das
águas minerais e similares comercializadas no Pais.

2690,28.09.2001, à Casa Civíl da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.782, de 2001, de autoria do Deputado ZEZÉ
PERRELLA, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Integração Nacional, a cria
ção de um programa permanente de frentes de traba
lho para o Nordeste.

2691,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.783, de 2001, de autoria da Deputada MARISA
SERRANO, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Cultura, a aquisição de obras
de autores regionais na composição do acervo de li
vros do Programa Uma Biblioteca em cada Município.

2692,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.784, de 2001, de autoria do Deputado JORGE
PINHEIRO, que sugere ao Poder Executivo a apre
sentação de medidas provisória dispondo sobre o
parcelamento de solo urbano em condomínios para
fins de moradia.

2693,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.785, de 2001, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Integração Nacional,
a adoção de providências para atender reivindicação
da população da região de Oeiras, no Estado do Pia
uí, atingida pelos efeitos da estiagem.

2694,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.786, de 2001, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Integração Nacional,
seja incrementado o financiamento de atividades pro
dutivas no Município de Parnaíba, Estado do Piauí.

2695,(CANCELADO)

2696,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.788, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Previdência e Assistência Social
e no âmbito da Superintendência do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social - INSS, mudança do plan
tão fiscal da Agência de Campo Mourão, no Estado
do Paraná.

2697,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.789, de 2001, de autoria do Deputado DA.
HELENO, que sugere ao Poder Executivo, através do
Ministério de Minas e Energia, a decretação antecipa
da do horário de verão, com vigência em todo o terri
tório nacional, objetivando fortalecer as iniciativas
destinadas à racionalização do consumo e a econo
mia de energia elétrica.

2698,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.790, de 2001, de autoria da Deputada SOCORRO
GOMES, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
a desapropriação da Fazenda Boa Sorte, localizada
no Município de Marabá, no Estado Pará.

2699,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.791, de 2001, de autoria do Deputado WALFRIDO
MARES GUIA, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, esclarecimentos
e providências acerca da ação de gerentes do Banco
do Brasil que se negaram a fornecer dados e informa
ções sobre a movimentação da conta FUNDEF aos
Conselhos de Acompanhamento e Fiscalização.

2700,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.792, de 2001, de autoria do Deputado WALFRIDO
MARES GUIA, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, o controle dos
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis
tério - FUNDE F.
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2701,28.09.2001, à Procuradoria-Geral da Re
pública, encaminhando cópia da Indicação n° 1.793,
de 2001, de autoria do Deputado WALFRIDO MARES
GUIA, sugerindo a adoção de ações conjuntas entre
os Ministérios Públicos Estaduais e Federal na fiscali
zação e apuração de denúncias de irregularidades no
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério 
FUNDEF.

2702,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.794, de 2001, de autoria do Deputado WALFRIDO
MARES GUIA, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, a adoção de pro
vidências acerca do grave precedente aberto no
Estado do Espírito Santo, de violação da lei federal
que institui o FUNDEF, de redução da base de cálculo
do ICMS, para efeito de incidência de percentual des
tinado ao referido Fundo.

2703,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
1.795, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Mi
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
adoção de providências necessárias à criação e im
plementação de carreira destinada à prestação de su
porte especializado no âmbito da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.

2704,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.797, de 2001, de autoria do Deputado IÉDIO
ROSA, que sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Defesa, alterações a serem intro
duzidas na Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.

2705,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.798, de 2001, de autoria do Deputado MARÇAL
FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Fazenda, a extensão de benefício
aos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação 
SFH.

2706,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.800, de 2001, de autoria do Deputado ALDIR
CABRAL e outros, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda que, ouvido
o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Na
cional, adote medidas relativas ao funcionamento das
instituições financeiras.

2707,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°

1.801, de 2001, de autoria do Deputado L1NCOLN
PORTELA, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a fiscalização e contro
le da produção e comercialização do produto
"SEMORIM", tira-manchas a seco (spray), fabricado
pela ORVAL Indústria Ltda.

2708,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.802, de 2001, de autoria do Deputado ALCEU
COLLARES, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, a criação de ins
tituição de educação superior em São Sarja, no Rio
Grande do Sul.

2709,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n° 1.803,
de 2001 , de autoria do Deputado ODELMO LEÃO, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Educação, a inclusão nos cardápios das "Subativida
des - Alimentação Escolar do Programa Toda Criança
na Escola", do leite e seus derivados.

2710,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.804, de 2001, de autoria do Deputado ODELMO
LEÃO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior, a inclusão dos Regulamentos Técnicos
de Identidade e Qualidade de Leite, da recomenda
ção de utilização de embalagens que possibilitem a
abertura manual e eliminem o risco de acidentes.

2711,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.805, de 2001, de autoria da Deputada SOCORRO
GOMES, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Justiça, que tome providênci
as, no mais breve possível, no sentido de encerrar a
violência praticada impunemente contra trabalhado
res rurais e a população em geral pela empresa de
segurança Marca, contratada pela família Banach
para desempenhar o papel de milícia privada nos
conflitos de terras.

2712,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
1.806, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO
CASTRO, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e do Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento, a adoção das providências indispensáveis à
equiparação entre os Fiscais Federais Agropecuários
e os demais servidores voltados a atividades seme
lhantes às desenvolvidas por essa categoria.

2713,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
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1.807, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA 1.813, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, sejam GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, atra-
tomadas medidas urgentes para atender à necessi- vés do Ministério dos Transportes, sejam adotadas
dade de água tratada, nos assentamentos de Canoas medidas urgentes, no intuito de atender à necessida-
e Rio Pardo, no Município de Presidente Figueiredo, de de manutenção dos ramais secundários (vicinais).
Estado do Amazonas. do ramal Canoas, da BR 174, Município de Presiden-

2714,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência te Figueiredo, Estado do Amazonas.
da República, encaminhando cópia da Indicação n° 2720,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência da
1.808, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO República, encaminhando cópia da Indicação n° 1.814,
PEDROSSIAN, que sugere ao Poder Executivo, por de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
intermédio do Ministério de Minas e Energia, que de- GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, através
termine à Agência Nacional de Energia Elétrica - do Ministério da Saúde, sejam adotadas medidas ur-
ANEEL, a realização de fiscalização na empresas gentes para suprir a necessidade de atendimento médi-
concessionárias de energia no Estado do Mato Gros- co nos Assentamentos de Canoas e Rio Pardo, Municl-
so do Sul. pio de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.

2715,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência 2721,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO da República, encaminhando cópia da Indicação nO
1.809, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA 1.815, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, atra- GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, atra-
vés do Ministério de Minas e Energia, que sejam to- vés do Ministério da Educação, a suspensão da Re-
madas medidas urgentes para atender à necessidade solução Normativa n° 007/2001, do Conselho Nacio-
de energia elétrica, nos Assentamentos de Canoas e nal de Desenvolvimento Tecnológico e Científico -
Rio Pardo, no Município de Presidente Figueiredo, CNPq.
Estado do Amazonas. 2722,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência da

2716,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando cópia da Indicação n° 1.816,
República, encaminhando cópia da Indicação nO 1.810, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, através
GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, sejam adotadas medidas ur-
do Ministério da Educação, a adoção de medidas ur- gentes para suprir a necessidade de melhorias no aten-
gentes para a inclusão do ensino de nível médio nas es- dimento médico da Unidade Hospitalar no Município de

São Sebastião do Uatumã, Estado do Amazonas.
colas existentes nas comunidades e a aquisição de veí-

2723,28.09.2001, à Casa Civil da Presidênciaculos para o transporte destinado às necessidades dos
da República, encaminhando cópia da Indicação nO

Assentamentos de Canoas e Rio Pardo, Município de 1.817, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas. GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, atra-

2717,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência vés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da
da República, encaminhando cópia da Indicação n° Presidência da República, sejam adotadas medi-
1.811, de 2001, de autoria do Deputado CORIOLANO das urgentes para suprir à necessidade de água
SALES, que sugere ao Poder Executivo, através do tratada e saneamento básico, na comunidade Novo
Ministério da Integração Nacional, a construção da Remanso, no Município de Itacoatiara, Estado do
Barragem Sabiá, no Município de Belo Campo, Esta- Amazonas.
do da Bahia. 2724,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência da

2718,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência República, encaminhando cópia da Indicação n° 1.818,
da República, encaminhando cópia da Indicação nO de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
1.812, de 2001, de autoria da Deputada NICE GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, através
LOBÃO, que sugere ao Poder Executivo, através da do Ministério da Educação, medidas urgentes para a
Casa Civil, a liberação de recursos correspondentes aquisição de veículo para o transporte escolar destina-
à emenda 04-121 -0800-1060-0022, da Bancada do do à necessidade da Comunidade Novo Remanso, Mu-
Estado do Piauí. nicípio de Itacoatiara, Estado do Amazonas.

2719,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência 2725,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n° da República, encaminhando cópia da Indicação n°
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1.819, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, atra
vés do Ministério da Saúde, medidas urgentes para
atender à necessidade de melhorias na área da saú
de, na Comunidade Novo Remanso, Município de Ita
coatiara, Estado do Amazonas.

2726,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.820, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, atra
vés do Ministério da Fazenda, sejam tomadas medi
das urgentes para atender à necessidade de uma
Casa Lotérica no Município de Carauari, Estado do
Amazonas.

2727,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.821, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes, a adoção de
medidas urgentes relativas à recuperação da Rodo
via Transamazônica (BR 230).

2728,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.822, de 2001, de autoria da Deputada NAIR
XAVIER LOBO que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, o en
vio de projeto de lei, criando os Conselhos Federal e
Regionais de Guias de Turismo.

2729,28.09.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
1.831, de 2001, de autoria do Deputado DILCEU
SPERAFICO, que sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a alteração da Portaria n° 375, de 2001, que
torna obrigatório o recolhimento da contribuição pre
videnciária por meio eletrônico.

2730,28.09.2001, à Casa Civil da Presidên
cia da República, encaminhando cópia da Indica
ção n° 1.832, de 2001, de autoria do Deputado
LUCIANO ZICA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a
atuação, em caráter supletivo do IBAMA, confor
me estabelecido pelo artigo 11, parágrafos 1° e 2°
da Lei 6.938, de 1981, que dispõe sobre a "Políti
ca Nacional de Meio Ambiente, seus fins e meca
nismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências" .

PRIMEIRA-SECRETARIA

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
RELATIVA A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

E INDICAÇÃO

SETEMBRO/2001

Ofício n° 350/MP,04.09.01, do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.444, de 2001, de autoria do Deputado AVENZOAR
ARRUDA.

Ofício n° 3511MP,04.09.01, do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.443, de 2001, de autoria do Deputado AVENZOAR
ARRUDA.

Ofício n° 538-GSIPR,04.09.01, do Ministro Che
fe do Gabinete de Segurança Institucional da Presi
dência da República, prestando esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.495, de 2001,
de autoria do Deputado GERALDO MAGELA.

Ofício/MOA n° 214/01,05.09.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.926, de 2001,
de autoria da Deputada LUCI CHOINACKI.

Ofício/MOA n° 215/01 ,05.09.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.327, de 2001,
de autoria do Deputado MANOEL VITÓRIO.

Ofício/MOA n° 216/01,05.09.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.817, de 2001,
de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.

Aviso n° 1.056/C.Civil,1 0.09.01, Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.407, de 2001, de autoria do Deputado PIMENTEL
GOMES.

Aviso n° 2321MD, 11.09.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.306, de 2001, de autoria da De
putada LAURA CARNEIRO.

Ofício n° 368/MP, 11.09.01, do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.480, de 2001, de autoria do Deputado EDUARDO
CAMPOS.

Ofício n° 118/MEC,12.09.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 2.989, de 2001, de autoria
do Deputado OSMAR SERRAGLlO.
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Aviso n° 1073/C.Civil,12.09.01 , da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
538, de 17.08.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.421, de 2001,
de autoria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

Aviso nO 10731C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
61, de 03.07.01, do Ministério da Cultura, prestando es
clarecimentos sobre a Indicação n° 1.449, de 2001, de
autoria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

Aviso n° 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
127, de 27.08.01, do Ministério do Des.envolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre a Indica
ção n° 1.492, de 2001 , de autoria do Deputado ADÃO
PRETTO.

Aviso n° 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
94, de 27.08.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.520, de 2001 , de autoria do Deputado LAMARTINE
POSELLA.

Aviso n° 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
941 de 16.08.01, do Ministério dos Transportes, pres
tando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.524, de
2001, de autoria do Deputado ARMANDO ABíLlO.

Aviso nO 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
177, de 16.08.01, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.536, de 2001, de autoria do Deputado DEUSDETH
PANTOJA.

Aviso n° 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
542, de 22.08.01, do Ministério da Educação, pres
tando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.551, de
2001, de autoria do Deputado DA. HÉLIO.

Aviso n° 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
64, de 20.08.01, do Ministério do Esporte e Turismo,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.574, de 2001, de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS.

Aviso n° 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
251, de 16.08.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n° 1.582, de 2001, de autoria do Deputa
do MÁRCIO MATOS.

Aviso n° 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°

856, de 17.08.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.586, de 2001,
de autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO.

Aviso n° 1073/C.Civil, 12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
128, de 27.08.01, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre a Indica
ção n° 1.602, de 2001, de autoria do Deputado
RUBENS BUENO.

Aviso nO 1073/C.Civil,12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
539, de 17.08.01, do Ministério da Educação, pres
tando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.664, de
2001 , de autoria do Deputado AUGUSTO NARDES.

Aviso n° 1073/C.Civil,12.09.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
121, de 28.08.01, do Ministério da Integração Nacio
nal, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.725, de 2001, de autoria do Deputado JORGE
ALBERTO.

Ofício n° 5047/GABIN12.09.01, da Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano da
ISEDU/PR,Presidência da República, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.574, de 2001, de autoria do Deputado ÁTILA LINS.

Ofício n° 51/GM13.09.01, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e Comércio MDIC,Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.467, de 2001, de autoria do Deputa
do HAROLDO LIMA.

. Aviso n° 255/MME, 13.09.01, do Ministério das
Minas Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.419, de 2001 , de auto
ria do Deputado HAROLDO LIMA.

Aviso n° 256/MME,13.09.01, do Ministério das
Minas Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.417, de 2001, de auto
ria do Deputado CLEMENTINO COELHO.

Aviso n° 257/MME,13.09.01, do Ministério das
Minas Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.454, de 2001, de auto
ria do Deputado DA. HÉLIO.

Aviso n° 258/MME, 13.09.01, do Ministério das
Minas Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.420, de 2001, de auto
ria do Deputado HAROLDO LIMA.

Aviso nO 259/MME,13.09.01, do Ministério das
Minas Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.462, de 2001, de auto
ria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.
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Ofício PGR/GAB13.09.01, da Procurador-Geral tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.490, de
da República, prestando n° 777,esclarecimentos sobre 2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.
a Indicação n° 1.668, de 2001, de autoria do Deputado Ofício n° 1291/GM/19.09.01, do Ministério do
WELLlNGTON DIAS. Trabalho e Emprego, prestando MTE, esclarecimen-

Aviso n° 283, 14.09.01, do Ministério da Previ- tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.456, de
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen- 2001, de autoria do Deputado CARLlTO MERSS.
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.255, de Aviso nO 263/MME, 20.09.01, do Ministério de
2001, de autoria do Deputado JOÃO HERMANN Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
NETO. quesitos constantes do RI n° 3.349, de 2001, de auto-

Ofício n° 60/ARC/16.09.01, do Ministério das ria do Deputado PEDRO CELSO.
Relações Exteriores, prestando DAC-MRE/CASC,es- Aviso n° 276, 20.09.01, do Ministério da Previ-
c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° dência e Assistência Bacial, prestando esdare\;lnJen-
3.453, de 2001, de autoria do Deputado MANOEL tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.573, de
VITÓRIO. 2001, de autoria do Deputado CORIOLANO SALES.

Ofício n° 387/MP, 17.09.01, do Ministério do Pla- Aviso n° 286,20.09.01, do Ministério da Previdên-
nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclare- cia e Assistência Social, prestando esclarecimentos so-
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n° bre os quesitos constantes do RI n° 3.556, de 2001 ,de
3.543, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
GRAZZIOTIN. Aviso nO 368/MF, 20.09.01, do Ministério da Fa-

Ofício n° 526/MI, 17.09.01, do Ministério da Inte- zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre constantes do RI n° 3.468, de 2001 , de autoria do De-
os quesitos constantes do RI n° 3.460, de 2001, de putado NARCIO RODRIGUES.
autoria dos Deputados ADÃO PREITO e LUIZ Aviso n° 369/MF, 20.09.01, do Ministério da Fa-
EDUARDO GREECHALG. zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos

Ofício n° 527/MI, 17.09.01, do Ministério da Inte- constantes do RI n° 3.461, de 2001, de autoria do De-
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre putado MARCOS ROLlM.
os quesitos constantes do RI nO 3.424, de 2001, de Aviso n° 370/MF, 20.09.01, do Ministério da Fa-
autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS. zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos

Aviso n° 260/MME,18.09.01, do Ministério das constantes do RI n° 3.465, de 2001, de autoria do De-
Minas Energia, prestando esclarecimentos sobre os putado VIVALDO BARBOSA.
quesitos constantes do RI n° 3.439, de 2001, de auto- Aviso nO 371/MF, 20.09.01, do Ministério da Fa-
ria do Deputado IVAN PAIXÃO. zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos

constantes do RI n° 3.452, de 2001 , de autoria do De-
Aviso n° 930/MJ,18.09.01, do Ministério da Jus- putado WALTER PINHEIRO.

tiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.504, de 2001, de autoria da De- Aviso n° 375/MF, 20.09.01, do Ministério da Fa-
putada VANESSA GRAZZIOTIN. zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos

constantes do RI n° 3.466, de 2001, de autoria da
Aviso n° 623/GM, 19.09.01, do Ministério da Sa- COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos CONTROLE.
constantes do RI n° 3.534, de 2001, de autoria da De- Aviso n0 9521MJ, 20.09.01, do Ministério da Jus-
putada VANESSA GRAZZIOTIN. tiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos

Aviso n° 624/GM, 19.09.01, do Ministério da Sa- constantes do RI n° 3.437, de 2001, de autoria do De-
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos putado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
constantes do RI n° 3.545, de 2001, de autoria da De- Aviso n° 953/MJ, 20.09.01, do Ministério da Jus-
putada VANESSA GRAZZIOTIN. tiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos

Aviso n° 625/GM, 19.09.01, do Ministério da Sa- constantes do RI n° 3.325, de 2001, de autoria do De-
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos putado WALTER PINHEIRO.
constantes do RI n° 3.563, de 2001, de autoria da De- Ofício n° 1231/GM20.09.01, do Ministério do
putada VANESSA GRAZZIOTIN. Meio Ambiente, prestando /MMA, esclarecimentos

Ofício n° 1290/GM19.09.01, do Ministério do sobre os quesitos constantes do RI nO 3.499, de 2001,
Trabalho e Emprego, prestando /MTE, esclarecimen- de autoria do Deputado DA. ROSINHA.
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Ofício n° 1234/GM20.09.01, do Ministério do
Meio Ambiente, respondendo IMMA, ao RI n° 3.565,
de 2001, da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício/GM n° 1853, 20.09.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, respondendo ao RI n°
3.445, de 2001, do Deputado PEDRO VALADARES.

Aviso n° 237,21.09.01, do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci
mentos sobre os quesitos consta.ntes do RI n° 3.483,
de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
BERZOINI.

Aviso n° 238,21.09.01, do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.562,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

Ofício n° 530/MI, 21.09.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.514, de 2001, de
autoria do Deputado SALOMÃO GURGEL.

Ofício n° 531/MI, 21.09.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.375, de 2001, de
autoria da COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Ofício n° 532/MI, 21.09.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.458, de 2001, de
autoria do Deputado JOSÉ ALEKXANDRO.

Aviso n° 630/GM, 21.09.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.434, de 2001, de autoria do De
putado DR. ROSINHA.

Ofício n° 271, 25.09.01, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.575, de 2001, de auto
ria do Deputado ÁTLA LINS.

Offcio n° 54/GM26.09.01, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e Comércio IMDIC, Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.576, de 2001, de autoria do Deputa
do ÁTLA LINS.

Aviso n° 1167/GM26.09.01, do Ministério dos
Transportes, prestando IMT, esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.300, de 2001, de autoria
dos Deputados GONZAGA PATRIOTA e MÁRIO
NEGROMONTE.

Aviso nO 1168/GM26.09.01, do Ministério dos
Transportes, prestando IMT, esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.477, de 2001, de
autoria do Deputado ARY KARA.

Aviso n° 122/GM-MC, 27.09.01, do Ministério
das Comunicações, prestando esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.398, de 2001,
de autoria do Deputado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA.

Aviso n° 123/GM-MC, 27.09.01, do Ministério
das Comunicações, prestando esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.464, de 2001,
de autoria do Deputado JORGE BITTAA.

Aviso n° 125/MC, 27.09.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.367, de 2001, de auto
ria do Deputado CLEMENTINO COELHO.

Aviso n° 126/MC, 27.09.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.380, de 2001, de auto
ria do Deputado WALTER PINHEIRO.

Aviso n° 170/AAP27.09.01, do Ministério do Tra
balho e Emprego, prestando /GM/MTE, esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.414,
de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n° 171/AAP27.09.01, do Ministério do Tra
balho e Emprego, prestando IGM/MTE, esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.142,
de 2001, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.

Aviso n° 244/MME, 27.09.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.400, de 2001, de auto
ria do Deputado RUBENS FURLAN.

Aviso n° 389/MF, 27.09.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.452, de 2001, de autoria do De- .
putado WALTER PINHEIRO.

Aviso n° 632/GM, 27.09.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.463, de 2001, de autoria do De
putado SÉRGIO NOVAIS.

Aviso n° 633/GM, 27.09.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.474, de 2001, de autoria do De
putado DA. ROSINHA.

Aviso nO 634/GM, 27.09.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.528, de 2001, de autoria do De
putado MARCOS AFONSO.

Aviso n° 635/GM, 27.09.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.548, de 2001, de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 636/GM, 27.09.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
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constantes do RI n° 3.589, de 2001, de autoria do De- 2733,02.10.2001, ao Deputado ARY KARA, en-
putado JOÃO GRANDÃO. caminhando cópia do Aviso n° 970/MJ, de 28.09.01,

Aviso n° 650/GM, 27.09.01, do Ministério da Sa- do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.476, de 2001.
constantes do RI n° 3.557, de 2001, de autoria da De- 2734,02.10.2001, à Deputada VANESSA
putada VANESSA GRAZZIOTIN. GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°

Aviso n° 249,28.09.01, do Ministério da Agricul- 417/MP, de 28.09.01, do Ministério do Planejamento,
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci- Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos so-
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.567, bre os quesitos constantes do RI n° 3.550, de 2001.
de 2001, de autoria da Deputada NAIR XAVIER 2735,02.10.2001, à Deputada VANESSA
LOBO. GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n° 286, de

Aviso n° 250,28.09.01, do Ministério da Agricul- 20.09.01, do Ministério da Previdência e Assistência
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci- Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
mentos sobre os quesitos constantes do Requeri- constantes do RI n° 3.556, de 2001.
mentos de Informação nOs 3.506,3.507,3.508,3.509, 2736,02.10.2001, à Deputada VANESSA
3.510, e 3.511, de 2001, de autoria da Deputada GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
VANESSA GRAZZIOTIN. 650/GM, de 27.09.01, do Ministério da Saúde, pres-

Aviso n° 251,28.09.01, do Ministério da Agricul- tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci- do RI n° 3.557, de 2001.
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.470, 2737,03.10.2001, ao Deputado FERNANDO
de 2001, de autoria da Deputada IARA BERNARDI. FERRO, encaminhando cópia do Ofício n° 129/MEC,

Ofício n° 4171MP, 28.09.01, do Ministério do Pla- de 02.10.01, do Ministério da Educação, responden-
nejamento, prestando esclarecimentos sobre os que- do ao RI n° 2.695, de 2001.
sitos constantes do RI n° 3.550, de 2001, de autoria 2738,03.10.2001, ao Deputado LUCIANO
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. ZICA, encaminhando cópia do Aviso n° 270/MME, de

Aviso n° 970/MJ, 28.09.01, do Ministério da Jus- 01.10.01, do Ministério de Minas e Energia, respon-
tiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos dendo ao RI n° 3.472, de 2001.
constantes do RI n° 3.476, de 2001, de autoria do De- 2739,03.10.2001, ao Deputado LUIZ
putado ARY KARA. ALBERTO, encaminhando cópia do Aviso n°

PRIMEIRA-SECRETARIA 269/MME, de 01.10.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi-

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA tos constantes do RI nO 3.473, de 2001.
EXPEDIDA RELATIVA 2740,03.10.2001, ao Deputado FERNANDO

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO FERRO, encaminhando cópia do Aviso n° 265/MME,
E INDICAÇÃO de 01.10.01, do Ministério de Minas e Energia, pres

tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
OUTUBRO/2001 do RI n° 3.481, de 2001.

Ofíci01SECM/Rln0 2741,03.10.2001, ao Deputado NELSON
2731,01.10.2001, à Presidência da Cãmara dos PELLEGRINO, encaminhando cópia do Aviso n°

Deputados, encaminhando cópia do Aviso nO 268/MME, de 01.10.01, do Ministério de Minas e
632/GM, de 28/09.01, do Ministério da Saúde, tendo Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi-
em anexo envelope lacrado com especificação de tos constantes do RI n° 3.482, de 2001.
CONFIDENCIAL. A presente documentação respon- 2742,03.10.2001, ao Deputado CONFÚCIO
de aos quesitos constantes do RI 3.463, de 2001, de MOURA, encaminhando cópia do Aviso nO 267/MME,
autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS. de 01.10.01, do Ministério de Minas e Energia, pres-

2732,01.10.2001, ao Deputado SÉRGIO tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
NOVAIS, informando que já se encontra na Secreta- do RI n° 3.488, de 2001.
ria-Geral da Mesa as informações de caráter 2743,03.10.2001, à COMISSÃO DA
CONFIDENCIAL, enviada pela Primeira-Secretaria à AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
Presidência da Cãmara dos Deputados, em resposta encaminhando cópia do Aviso n° 266/MME, de
ao RI nO 3.463, de 2001, dirigido ao Ministério da Saúde. 01.10.01, do Ministério de Minas e Energia, prestan-
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do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.491, de 2001. RI n° 3.531, de 2001.

2744,03.10.2001, à Deputada VANESSA 2753,04.10.2001, ao Deputado PEDRO
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n° PEDROSSIAN, encaminhando cópia do Aviso n°
128/MEC, de 02.10.01, do Ministério da Educação, 275/MME, de 03.10.01, do Ministério de Minas e
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi-
tantes do RI n° 3.541, de 2001. tos constantes do RI n° 3.536, de 2001.

2745,03.10.2001, à Deputada VANESSA 2753-A,04.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n° GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
130/MEC, de 02.10.01, do Ministério da Educação, 257/MD, de 03.10.01, do Ministério da Defesa, pres-
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
tantes do RI n° 3.547, de 2001. do RI n° 3.546, de 2001.

2746,03.10.2001, à Deputada VANESSA 2754,04.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n° GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
127/MEC, de 02.10.01, do Ministério da Educação, 256/MD, de 03.10.01, do Ministério da Defesa, pres-
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
tantes do RI n° 3.553, de 2001. do RI n° 3.549, de 2001.

2747,03.10.2001, à Deputada VANESSA 2755,04.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n° GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
131/MEC, de 02.10.01, do Ministério da Educação, 274/MME, de 03.10.01, do Ministério de Minas e
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi-
tantes do RI n° 3.554, de 2001. tos constantes do RI n° 3.551, de 2001.

2748,04.10.2001, à Deputada TELMA DE 2756,04.10.2001, à Deputada NAI R XAVIER
SOUZA, encaminhando cópia do Aviso n° 255/MD, de LOBO, encaminhando cópia do Aviso n° 249, de
03.10.01, do Ministério da Defesa, prestando esclare- 28.09.01, do Ministério da Agricultura, prestando es-
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n° clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.487, de 2001. 3.567, de 2001.

2749,04.10.2001, ao Deputado LUCIANO 2757,04.10.2001, ao Deputado FERNANDO
ZICA, encaminhando cópia do Aviso n° 279/MME, de FERRO, encaminhando cópia do Aviso n° 273/MME,
03.10.01, do Ministério de Minas e Energia, prestan- de 03.10.01, do Ministério de Minas e Energia, pres-
do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
RI nO 3.515, de 2001. do RI n° 3.570, de 2001.

2750,04.10.2001, ao Deputado LUIZ 2758,04.10.2001, ao Deputado CORIOLANO
ALBERTO, encaminhando cópia do Aviso n° SALES, encaminhando cópia do Aviso n° 276/MME,
278/MME, de 03.10.01, do Ministério de Minas e de 03.10.01, do Ministério da Previdência e Assistên-
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi- cia Social, prestando esclarecimentos sobre os quesi-
tos constantes do RI nO 3.523, de 2001. tos constantes do RI n° 3.573, de 2001.

2751,04.10.2001 , ao Deputado MARCOS 2759,04.10.2001, ao Deputado LUCIANO
AFONSO, encaminhando cópia do Aviso n° ZICA, encaminhando cópia do Aviso n° 272/MME, de
277/MME, de 03.10.01, do Ministério de Minas e 03.10.01, do Ministério de Minas e Energia, prestan-
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi- do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
tos constantes do RI n° 3.530, de 2001. RI n° 3.585, de 2001.

2751,04.10.2001, ao Deputado MARCOS 2760,04.10.2001, ao Deputado FERNANDO
AFONSO, encaminhando cópia do Aviso n° ZUPO, encaminhando cópia do Aviso n° 271/MME,
277/MME, de 03.10.01, do Ministério de Minas e de 03.10.01, do Ministério de Minas e Energia, pres-
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi- tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
tos constantes do RI n° 3.530, de 2001. do RI n° 3.587, de 2001.

2752,04.10.2001, ao Deputado LUCIANO 2761,04.10.2001, ao Deputado CLEMENTINO
ZICA, encaminhando cópia do Aviso nO 276/MME, de COELHO, encaminhando cópia do Aviso nO
03.10.01, do Ministério de Minas e Energia, prestan- 279/GAB-MCT, de 03.10.01, do Ministério da Ciência
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e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.600, de 2001.

2762,04.10.2001, ao Deputado RICARDO
FERRAÇO, encaminhando cópia do Aviso n° 1.4431C.
Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n° 184, de
29.08.2001, do Ministério do Meio Ambiente, prestan
do esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.200, de
2000.

2763,04.10.2001, ao Deputado CORIOLANO
SALES, encaminhando cópia do Aviso n° 1.443/C. Ci
vil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presidência da Re
pública, que envia cópia do Aviso n° 1.029, de
29.08.2001, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.223, de 2000.

2764,04.10.2001, ao Deputado RUBENS
BUENO, encaminhando cópia do Aviso n° 1.443/C.
Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n° 1.030, de
29.08.2001, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.427, de 2001.

2765,04.10.2001, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso n°
1.443/C. Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presi
dência da República, que envia cópia do Aviso nO 78,
de 14.08.2001, do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.431, de 2001.

2766,04.10.2001, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso n°
1.443/C. Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presi
dência da República, que envia cópia do Aviso n°
1.027, de 14.08.2001, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.487, de 2001.

2767,04.10.2001, ao Deputado PEDRO
CHAVES, encaminhando cópia do Aviso n° 1.443/C.
Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n° 1.116, de
06.09.2001, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.489, de 2001.

2768,04.10.2001, à Deputada LAURA
CARNEIRO, encaminhando cópia do Aviso n°
1.443/C. Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presi
dência da República, que envia cópia do Aviso n° 230,
de 11.09.2001, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.657, de 2001.

2769,04.10.2001, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso n°
1.443/C. Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presi
dência da República, que envia cópia do Aviso n° 182,
de 29.08.2001, do Ministério do Meio Ambiente, pres-

tando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.690, de
2001.

2770,04.10.2001, ao Deputado ADÃO
PREITO, encaminhando cópia do Aviso n° 1.443/C.
Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n° 131, de
31.08.2001, do Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.695, de 2001.

2771,04.10.2001, ao Deputado HAROLDO
LIMA, encaminhando cópia do Aviso n° 1.143/C. Civil,
de 03.10.01, da Casa Civil da Presidência daRepúbli
ca, que envia cópia do Aviso n° 11, de 03.09.2001, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando escla
recimentos sobre a Indicação n° 1.756, de 2001.

2772,04.10.2001, ao Deputado ALDO
ARANTES, encaminhando cópia do Aviso n° 1.143/C.
Civil, de 03.10.01, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n° 11, de
03.09.2001, do Ministério das Relações Exteriores,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.756, de 2001.

2773,04.10.2001, ao PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS, encaminhando cópia
do Aviso n° 258/MD, de 03.1 0.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre quesitos do RI
n° 3.494, de 2001, de autoria dos Deputados
WALTER PINHEIRO e GERALDO MAGELA.

2774,04.10.2001, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, informando que se encontram na Secre
taria-Gerai da Mesa as informações de caráter
CONFIDENCIAL, em resposta ao RI n° 3.494, de
2001, de sua autoria, dirigido ao Ministério da Defesa.

2775,04.10.2001, ao Deputado GERALDO
MAGELA, informando que se encontram na Secreta
ria-Gerai da Mesa as informações de caráter
CONFIDENCIAL, em resposta ao RI n° 3.494, de
2001, de sua autoria, dirigido ao Ministério da Defesa.

2676,04.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.035, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Dom Bosco, situada na cidade de
Abatiá, no Paraná, dentro das prioridades desse Mi
nistério, para liberação e pagamento do projeto desti
nado à construção da quadra poliesportiva, de confor
midade com seu cadastramento no Programa Espor
te da Escola.

2677,04.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.036, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
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PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Professora Matilde Baer, situada na
cidade de Castro, no Paraná, dentro das prioridades
desse Ministério para liberação e pagamento do pro
jeto destinado à construção da quadra poliesportiva,
de conformidade com seu cadastramento no Progra
ma Esporte da Escola.

2678,04.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.037, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Sagrada Família, situada
na cidade de Campo Largo, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério para liberação e paga
mento do projeto destinado à construção da quadra
poliesportiva, de conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte da Escola.

2679,04.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
2.038, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Alexandre Perussi, situada na cida
de de Almirante Tamandaré, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério para liberação e paga
mento do projeto destinado à construção da quadra
poliesportiva, de conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte da Escola.

2680,04.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.040, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Municipal Presidente Vargas, situa
da na cidade Dois Vizinhos, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério para liberação e paga
mento do projeto destinado à construção da quadra
poliesportiva, de conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte da Escola.

2781,04.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
via cópia do RI n° 3.425, de 2001, de autoria do Depu
tado WELLlNGTON DIAS, no âmbito da Caixa Eco
nômica Federal, sobre o convênio n° 410913, firmado
com a Prefeitura Municipal de Esperantina, Estado do
Piauí.

2782,04.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
via cópia do RI n° 3.440, de 2001, de autoria do Depu
tado WELLlNTON DIAS, no âmbito da Caixa Econô
mica Federal, sobre os convênios nOs 413119,

413102,413094,413055 e 410843, firmados com a
Prefeitura Municipal de Esperantina, Estado do Piauí.

2783,04.10.2001, ao Ministério da Defesa, en
via cópia do RI nO 3.664, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL, sobre a existência de movi
mentos migratórios forçados na fronteira brasileira,
após a implantação do Plano Colômbia e sobre as
ações a serem adotadas caso ocorram esses movi
mentos.

2784,04.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
via cópia do RI n° 3.666, de 2001 , de autoria do Depu
tado GONZAGA PATRIOTA, no âmbito do Banco Cen
trai do Brasil, sobre despesas no Município de Petroli
na, Estado de Pernambuco.

2785,04.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.680, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre convê
nios destinados ao atendimento à gestante e ao re
cém-nascido, em unidades do Sistema Único de Saú
de -SUS

2786,04.10.2001, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.681, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZJOTJN, sobre Programa de Apoio ao Desen
volvimento Científico e Tecnológico - PADCT.

2787,04.10.2001, ao Ministério da Educação,
envia cópia do RI n° 3.682, de 2001, de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre convênio en
tre esse Ministério e a Secretaria de Educação do
Estado do Amazonas para construção do Centro de
Educação Profissional de Saúde do Estado do Ama
zonas.

2788,04.10.2001, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.683, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os recursos financeiros aplica
dos nas Instituições de Ensino Superior - IES.

2789,04.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.684, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o con
vênio de Cooperação Técnica em Qualificação e Pa
dronização do Gerenciamento da Assistência, assi
nado entre Brasil e França.

2790,04.10.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI nO 3.685, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o
Programa Recomeço.

2791,04.10.2001, ao Ministério das Comunica
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.691, de 2001,
de autoria da Deputada JANDIRA FEGHALI, sobre o
processo de terceirização das atividades do Parque
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Gráfico da Empresa Brasileira de Correios e Telégra- 2801 ,04.10.2001, ao Ministério da Justiça, en-
fos - ECT. caminhando cópia do RI n° 3.701, de 2001, de autoria

2792,04.10.2001, ao Ministério da Previdência do Deputado MARCOS AFONSO, sobre as modifica-
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n° ções nas quantidades, volumes e embalagens de pro-
3.692, de 2001, de autoria do Deputado ROLAND dutos sem redução de seus preços.
LAVIGNE, sobre a dispensa de trabalhadores terceiri- 2802,04.10.2001, ao Ministério da Educação,
zados que prestam serviços às agências do Instituto encaminhando cópia do RI n° 3.702, de 2001, de au-
Nacional do Seguro Social-INSS. toria do Deputado MARCOS AFONSO, acerca da op-

2793,04.10.2001, ao Ministério do Planejamen- ção pelo programa windows, como sistema operacio-
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nal dos computadores que serão instalados nas esco-
n° 3.693, de 2001, de autoria do Deputado EULER las públicas.
MORAIS, a respeito da execução orçamentária dos 2803,04.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
programas prioritários do Governo Federal. Abastecimento e Pecuária, encaminhando cópia do RI

2794,04.10.2001, ao Ministério de Minas e n° 3.703, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.694, de DESCONSI, sobre o PRODESA - Projetos de Apoio ao
2001, de autoria da Deputada VANESSA Desenvolvimento do Setor Agropecuário.
GRAZZIOTIN, no âmbito da Petróleo Brasileiro S/A - 2804,04.10.2001, ao Ministério do Meio Ambi-
PETROBRÁS, concernentes às dívidas dessa estatal ente, encaminhando cópia do RI n° 3.704, de 2001,
com o estado do Amazonas, conforme informado pelo de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS, no âmbito
Governador em entrevista concedida ao Jornal "A da Agência Nacional de Águas - ANA, sobre o convê-
Crítica". nio realizado entre essa agência e Governo do Esta-

2795.04.10.2001, ao Ministério de Minas e do do Ceará, que trata da cobrança pela utilização
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.695, de das bacias hodrográficas do Ceará.
2001, de autoria da Deputada VANESSA 2805,04.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en-
GRAZZIOTIN, no âmbito da Petróleo Brasileiro S/A - caminhando cópia do RI n° 3.705, de 2001, de autoria
PETROBRÁS, concernentes à nota oficial do Gover- do Deputado MANOEL VITÓRIO, no âmbito da Se-
nador do Estado do Amazonas. cretaria da Receita Federal, acerca das inúmeras

2796,04.10.2001, ao Ministério do Trabalho e aquisições de imóveis rurais feitas no Mato Grosso do
Emprego, encaminhando cópia do RI n° 3.696, de Sul, pela Associação das Famílias para a União e a
2001, de autoria do Deputado DA. ROSINHA, sobre Paz Mundial - AFUPM.
empresa (s) prestadoras (s) de serviço (s) à DRT/PR. 2806,04.10.2001, ao Ministério da Previdência e

2797,04.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en- Assistência Social, encaminhando cópia do RI n° 3.706,
caminhando cópia do RI n° 3.697, de 2001, de autoria de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA, acer-
do Deputado WALTER PINHEIRO, sobre revisão efe- ca do recolhimento do INSS por parte da Prefeitura Mu-
tuada pelo Banco Central do Brasil, do estoque da dí- nicipal de Valinhos, Estado de São Paulo.
vida externa brasileira. 2807,04.10.2001, ao Ministério de Minas e

2798,04.10.2001, ao Ministério dos Transpor- Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.707, de
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.698, de 2001, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
autoria do Deputado EDISON ANDRINO, acerca do GRAZZIOTIN, no âmbito das Centrais Elétricas do
parecer da Comissão de Avaliação da Gestão Portuá- Norte do Brasil - ELETRONORTE, sobre os planos
ria do Porto de Imbituba - SC. de ampliação e distribuição de energia para a Região

2799,04.10.2001, ao Ministério dos Transpor- Amazônica.
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.699, de 2001, de 2808,04.10.2001, ao Ministério de Minas e
autoria do Deputado JOÃO MAGNO, sobre a duplica- Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.708, de
ção e reparos na BR-381, em Minas Gerais. 2001, de autoria da Deputada VANESSA

2800,04.10.2001, ao Ministério das Comunica- GRAZZIOTIN, a respeito da capacidade de energia
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.700, de 2001, da Amazônia.
de autoria do Deputado SILAS CÂMARA, sobre o 2809,04.10.2001, ao Ministério de Minas e
cumprimento de metas estabelecidas em contrato pe- Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.709, de
las empresas de telefonia fixa e telefonia móvel da 2001, de autoria da Deputada VANESSA
Região Norte. GRAZZIOTIN, no âmbito das Centrais Elétricas Brasi-
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leiras S/A - ELETRONORTE, a respeito dos contra
tos para o fornecimento de energia.

2810,04.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI na 3.710, de
2001 , de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, no âmbito das Centrais Elétricas Brasi
leiras S/A - ELETRONORTE, sobre estudos elabora
dos para a construção de unidade termoelétrica a gás
natural.

2811,04.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI na 3.711, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre a geração de energia na Usina
Hidroelétrica de Tucuruí.

2812,04.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI na 3.712, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTlN, acerca dos reajustes das tarifas de
energia elétrica.

2813,04.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI na 3.713, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, acerca de perícia fis
cal em imóvel de pro'priedade do Governador do
Amazonas.

2814,04.10.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI na 3.714, de 2001, de au
toria do Deputado JOÃO GRANDÃO, sobre ações
desse Ministério concernentes ao Programa Bolsa
Escola.

2815,04.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI na 3.715, de
2001, de autoria do Deputado PAULO DE ALMEIDA,
sobre as causas do acidente com a Plataforma P-36,
da PETROBRÁS, localizada na Bacia de Campos,
bem como as condições de Trabalho em todas as uni
dades dessa empresa, situadas no território do Esta
do do Rio de Janeiro.

2816,04.10.2001, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI na 3.716, de
2001, de autoria da COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA,
solicitando cópia do Estudo e Relatório de Impacto
Ambiental (EINRIMA), do Centro de Lançamento de
Satélites de Alcântara-MA.

2817,04.10.2001, ao Ministério da Cultura, en
caminhando cópia do RI na 3.717, de 2001 ,de autoria
da Co"MISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, sobre as áreas
remanescentes de Quilombos, localizadas no Municí
pio de Alcântara, Estado do Maranhão.

2818,05.10.2001, ao Deputado GEAALDO
MAGELA, encaminhando cópia do Aviso na 405/MF,
de 04.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do AI na
3.478, de 2001.

2819,05.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso na 404/MF,
de 04.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.484, de 2001.

2820,05.10.2001, ao Deputado GERALDO
MAGELA, encaminhando cópia do Aviso na 406/MF,
de 04.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.492, de 2001 .

2821,05.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício na
62/GM-MDIC, de 04.10.01, do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 3.544, de 2001.

2822,05.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício na
61/GM-MDIC, de 04.10.01, do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do AI
na 3.558, de 2001.

2823,05.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício na
135/MEC, de 04.10.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI na 3.561, de 2001.

2824,05.10.2001, ao Deputado MANOEL
VITÓRIO, encaminhando cópia do Aviso na
1200/GM/MT, de 04.10.01, do Ministério dos Trans
portes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 3.586, de 2001.

2825,05.10.2001, ao Deputado ORLANDO
DESCONSI, encaminhando cópia do Aviso na 253, de
04.10.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do AI na 3.616, de 2001.

2826,05.10.2001, ao Deputado ADÃO
PRETIO, encaminhando cópia do Aviso n° 254, de
04.10.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do AI na 3.617, de 2001.

2827,09.10.2001, à Deputada IARA
BERNARDI, encaminhando cópia do Aviso na 251, de
28.10.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 3.470, de 2001.
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2828,09.10.2001, ao Deputado JOÃO
GRANDÃO, encaminhando cópia do Aviso n° 424/MP'
de 05.10.01, do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.497, de 2001.

2829,09.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n° 250,
de 28.09.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes dos Requerimentos de Informa
ção nOs 3.506, 3.507,3.508,3.509,3.510 e 3.511, de
2001.

2830,09.10.2001, ao Deputado MARCOS
AFONSO, encaminhando cópia do Aviso n°
1.156-C.Civil, de 05.10.01, da Casa Civil da Presidên
cia da República, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.592, de 2001.

2831,09.10.2001, ao Deputado WERNER
WANDERER, encaminhando cópia do Ofício n°
1296/GM-MMA, de 05.10.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.599, de 2001.

2832,09.10.2001, ao Deputado PEDRO
EUGÊNIO, encaminhando cópia do Ofício n° 545/MI,
de 03.10.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI nO 3.607, de 2001.

2833,09.10.2001, ao Deputado EDUARDO
CAMPOS, encaminhando cópia do Ofício n° 546/MI,
de 03.10.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.628, de 2001.

2834,10.10.2001, ao Superior Tribunal de Justi
ça, encaminhando cópia da Indicação n° 1.787, de
2001, de autoria do Deputado RUBENS BUENO, que
sugere ao Poder Judiciário, por intermédio do Tribunal
Regional Federal da 43 Região, a instalação de Vara
da Justiça Federal na cidade de Jacarezinho, no Esta
do do Paraná.

2835,10.10.2001, à Ca'sa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.854, de 2001, de autoria do Deputado PADRE
ROQUE, que sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Educação, a inclusão da educa
ção à distância dentre os programas prioritários des
se Ministério.

2836,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
1.855, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
GRANDÃO, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, a inclusão no Orçamento de 2002, dos recur-

sos previstos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE para a realização do Censo Agro
pecuário de 2003.

2837,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.004, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da escola Estadual Anchieta, situada na cida
de de Assis Chateaubriand, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2838,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.005, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Arthur Ramos, situada na
cidade de Engenheiro Beltrão, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2839,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.007, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual João O' O. Gomes, situada
na cidade de Campo Mourão, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2840,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
2.008, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Professora Ivone S. Casta
nharo, situada na cidade de Campo Mourão, no Para
ná, dentro das prioridades desse Ministério, para libe
ração e pagamento do projeto destinado a construção
de quadra poliesportiva, em conformidade com seu
cadastramento no Programa Esporte na Escola.

2841,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da IndícacACl nO
2.009, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in-
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clusão da Escola Municipal Professor Ethanil B. de
Assis, situada na cidade de Campo Mourão, no Para
ná, dentro das prioridades desse Ministério, para libe
ração e pagamento do projeto destinado a construção
de quadra poliesportiva, em conformidade com seu
cadastramento no Programa Esporte na Escola.

2842,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.010, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Professor Isidoro L. Cera
volo, situada na cidade de Apucarana, no Paraná,
dentro das prioridades desse Ministério, para libera
ção e pagamento do projeto destinado a construção
de quadra poliesportiva, em conformidade com seu
cadastramento no Programa Esporte na Escola.

2843,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
2.011, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Dois Vizinhos, situada na
cidade de Dois Vizinhos, no Paraná, dentro das priori
dades desse Ministério, para liberação e pagamento
do projeto destinado a construção de quadra polies
portiva, em conformidade com seu cadastramento no
Programa Esporte na Escola.

2844,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.013, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual José de Alencar, situada
na cidade de Curiúva, no Paraná, dentro das priorida
des desse Ministério, para liberação e pagamento do
projeto destinado a construção de quadra poliesporti
va, em conformidade com seu cadastramento no Pro
grama Esporte na Escola.

2845,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.014, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual João A. Braga Cortes, situ
ada na cidade de Apucarana, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2846,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°

2.015, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Rui Barbosa, situada na cidade de
Agudos do Sul, no Paraná, dentro das prioridades
desse Ministério, para liberação e pagamento do pro
jeto destinado a construção de quadra poliesportiva,
em conformidade com seu cadastramento no Progra
ma Esporte na Escola.

2847,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.017, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola José de Alencar, situada na cidade
de Apucarana, no Paraná, dentro das prioridades
desse Ministério, para liberação e pagamento do pro-'
jeto destinado a construção de quadra poliesportiva,
em conformidade com seu cadastramento no Progra
ma Esporte na Escola.

2848,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.019, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola São Gabriel, situada na cidade de
Fazenda Rio Grande, no Paraná, dentro das priorida
des desse Ministério, para liberação e pagamento do
projeto destinado a construção de quadra poliesporti
va, em conformidade com seu cadastramento no Pro
grama Esporte na Escola.

2849,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
2.020, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estella Maris, situada na cidade de
Andirá, no Paraná, dentro das prioridades desse Mi
nistério, para liberação e pagamento do projeto desti
nado a construção de quadra poliesportiva, em con
formidade com seu cadastramento no Programa
Esporte na Escola.

2850,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.021, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Municipal Tasso da Silveira, situada
na cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, dentro
das prioridades desse Ministério, para liberação e pa
gamento do projeto destinado a construção de qua-
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dra poliesportiva, em conformidade com seu cadas
tramento no Programa Esporte na Escola.

2851,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.022, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANElLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola José Canale, situada na cidade de
Apucarana, no Paraná, dentro das prioridades desse
Ministério, para liberação e pagamento do projeto
destinado a construção de quadra poliesportiva, em
conformidade com seu cadastramento no Programa
Esporte na Escola.

2852,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.023, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Santos Dumont, situada na cidade
de Cambé, no Paraná, dentro das prioridades desse
Ministério, para liberação e pagamento do projeto
destinado a construção de quadra poliesportiva, em
conformidade com seu cadastramento no Programa
Esporte na Escola.

2853,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.024, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual José Pires, situada na ci
dadede Centenário do Sul, no Paraná, dentro das pri
oridades desse Ministério, para liberação e pagamen
to do projeto destinado a construção dê quadra poli
esportiva, em conformidade com seu cadastramento
no Programa Esporte na Escola.

2854,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.025, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Irmã Osmuda, situada na cidade de
Centenário do Sul, no Paraná, dentro das prioridades
desse Ministério, para liberação e pagamento do pro
jeto destinado a construção de quadra poliesportiva,
em conformidade com seu cadastramento no Progra
ma Esporte na Escola.

2855,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.026, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Princesa Izabel, situada

na cidade de Cerro Azul, no Paraná, dentro das priori
dades desse Ministério, para liberação e pagamento
do projeto destinado a construção de quadra polies
portiva, em conformidade com seu cadastramento no
Programa Esporte na Escola.

2856,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.027, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Municipal Irmã Elizabete Werka, si
tuada na cidade de Araucária, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2857,10.10.2001, à Casa Civil "da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.028, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Marcos B. Freire, situada na cidade
de Apucarana, no Paraná, dentro das prioridades
desse Ministério, para liberação e pagamento do pro
jeto destinado a construção de quadra poliesportiva,
em conformidade com seu cadastramento no Progra
ma Esporte na Escola.

2858,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.029, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Municipal Nadir N. A. Pinto, situada
na cidade de Araucária, no Paraná, dentro das priori
dades desse Ministério, para liberação e pagamento
do projeto destinado a construção de quadra polies
portiva, em conformidade com seu cadastramento no
Programa Esporte na Escola.

2859,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.030 de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual José de Anchieta, situada
na cidade de Apucarana, no Paraná, dentro das prio
ridades desse Ministério, para liberação e pagamento
do projeto destinado a construção de quadra polies
portiva, em conformidade com seu cadastramento no
Programa Esporte na Escola.

2860,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.031, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
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PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Municipal Senador Marcos Freire,
situada na cidade de Araucária, no Paraná, dentro
das prioridades desse Ministério, para liberação e pa
gamento do projeto destinado a construção de qua
dra poliesportiva, em conformidade com seu cadas
tramento no Programa Esporte na Escola.

2861,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.032, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Municipallbraim A. Mansur, situada
na cidade de Araucária, no Paraná, dentro das priori
dades desse Ministério, para liberação e pagamento
do projeto destinado a construção de quadra polies
portiva, em conformidade com seu cadastramento no
Programa Esporte na Escola.

2862,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.033, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Polivalente Apucarana, si
tuada na cidade de Apucarana, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2863,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
2.034, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Professor Silvio Tavares,
situada na cidade de Cambará, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2864,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
2.039, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Leonardo da Vinci, situada
na cidade de Dois Vizinhos, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2865,(CANCELADO)
2866,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência

da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.041, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Leonardo da Vinci, situada
na cidade de Dois Vizinhos, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2867,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.042, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Arnaldo Busato, situada
na cidade de Coronel Vivida, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2868,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.043, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Corumbataí, situada na ci
dade de Corumbataí do Sul, no Paraná, dentro das
prioridades desse Ministério, para liberação e paga
mento do projeto destinado a construção de quadra
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra
mento no Programa Esporte na Escola.

2869,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nO
2.044, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Estadual Barão do Cerro Azul, situa
da na cidade de Cruz Machado, no Paraná, dentro
das prioridades desse Ministério, para liberação e pa
gamento do projeto destinado a construção de qua
dra poliesportiva, em conformidade com seu cadas
tramento no Programa Esporte na Escola.

2870,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.045, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in
clusão da Escola Municipal Nísia Floresta, situada na
cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, dentro das
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prioridades desse Ministério, para liberação e paga- intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in-
mento do projeto destinado a construção de quadra clusão da Escola Estadual Júlio Nerone, situada na
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra- cidade de Campo Largo, no Paraná, dentro das priori-
mento no Programa Esporte na Escola. dades desse Ministério, para liberação e pagamento

2871,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência do projeto destinado a construção de quadra polies-
da República, encaminhando cópia da Indicação n° portiva, em conformidade com seu cadastramento no
2.046, de 2001, de autoria do Deputado HERMES Programa Esporte na Escola.
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por 2876,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in- da República, encaminhando cópia da Indicação n°
c1usão da Escola Estadual Estanislau Wrublewski, si- 2.058, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
tuada na cidade de Cruz Machado, no Paraná, dentro PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por
das prioridades desse Ministério, para liberação e pa- intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in-
gamento do projeto destinado a construção de qua- c1usão da Escola Municipal Palmas, situada na cida-
dra poliesportiva, em conformidade com seu cadas- de de Campo Magro, no Paraná, dentro das priorida-
tramento no Programa Esporte na Escola. des desse Ministério, para liberação e pagamento do

2872,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência projeto destinado a construção de quadra poliesporti-
da República, encaminhando cópia da Indicação n° va, em conformidade com seu cadastramento no Pro-
2.047, de 2001, de autoria do Deputado HERMES grama Esporte na Escola.
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por 2877,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in- da República, encaminhando cópia da Indicação n°
clusão da Escola Estadual Cruzeiro do Oeste, situada 2.201, de 2001, de autoria do Deputado CORIOLANO
na cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, dentro SALLES, que sugere ao Poder Executivo, por inter-
das prioridades desse Ministério, para liberação e pa- médio do Ministério de Minas e Energia e do Ministé-
gamento do projeto destinado a construção de qua- rio da Integração Nacional, a perenização do Rio Ga-
dra poliesportiva, em conformidade com seu cadas- vião, no Estado da Bahia e estudo de inventário desse
tramento no Programa Esporte na Escola. rio, pela ANEEL - Agência Nacional de Energia.

2873,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência 2878,10.10.2001, ao Ministério do Desenvolvi-
da República, encaminhando cópia da Indicação n° mento Agrário, encaminhando cópia do Ofício n° 55,
2.048, de 2001, de autoria do Deputado HERMES de 04.10.01, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Ex~cutivo, ~or DIRCEU, em que reitera o Requerimento de Informa-
intermédio do Ministério do Esporte e Tun~mo, a I.n- ção n° 2.851, de 2001.
c1uS~O ~a Escola ~stadual Professora Man~ A. Nls- 2879,10.10.2001, ao Deputado WALTER
goskl, ~It~ada na cldade?~ C.a~tro, no ~arana..: dentro PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso n° 297, de
das pnondades ~esse MI~lsteno, para IIbe~açao e pa- 03.10.01 , do Ministério da Previdência e Assistência
gamen~o do p.roJeto destinado. a construçao de qua- Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
dra pohesportlva, em conformIdade com seu cadas- constantes do RI n° 3.489, de 2001.
tramento no Programa Esporte na Escola.

2874,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência 2880,10.10.200~, à Dep~tada YAN~SSA
da República, encaminhando cópia da Indicação n° GRAZZIOTIN, en~a~I~~ando cóp~a .do ~VISO n. 3?1 ,

2 049 d 2001 d t · d Dep t do HERMES de 03.10.01, do Mlnlsteno da Prevldencla e Asslste~-
. l e ,e au orla o ua . S . I di' t b

PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por cla OCla, prestan o e~c areclmen os so re os quesl-
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a in- tos constantes do RI n 3.555, de 2001.
c1usão da Escola Municipal Mauro Portugal, situada 2881,10.10.2001, ao Deputado PAULO PAIM,
na cidade de Campo Largo, no Paraná, dentro das encaminhando cópia do Aviso n° 300, de 03.1 0.01, do
prioridades desse Ministério, para liberação e paga- Ministério da P.revidência e Assistênc~a Social, pres-
mento do projeto destinado a construção de quadra tando esclareCimentos sobre os quesitos constantes
poliesportiva, em conformidade com seu cadastra- do RI n° 3.568, de 2001.
mento no Programa Esporte na Escola. 2882,10.10.2001, ao Deputado WALTER

2875,10.10.2001, à Casa Civil da Presidência PINHEIRO, encaminhando cópia do Oficio n°
da República, encaminhando cópia da Indicação n° 290/GAB-MCT, 09.10.01, do Ministério da Ciência e
2.050, de 2001, de autoria do Deputado HERMES Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os que-
PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo, por sitos constantes do RI n° 3.571, de 2001.
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2883,10.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°
289/GAB-MCT, de 09.10.01, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.659, de 2001.

2884,11.10.2001, ao Deputado ARY KARA, en
caminhando cópia do Aviso n° 1022/MJ, 10.10.01, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.476, de 2001.

2885,11.10.2001, ao Deputado GERALDO
MAGELA, encaminhando cópia do Aviso n° 1020/MJ,
10.10.01, do Ministério da Justiça, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.479, de 2001.

2886,11.10.2001, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Ofício n° 551/MI, de
08.10.01, do Ministério da Integração Nacional, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.518, de 2001.

2887,11.10.2001, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Ofício nO 552/MI, de
08.10.01, do Ministério da Integração Nacional, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.521, de 2001.

2888,11 .10.2001, à Deputada LAURA
CARNEIRO, encaminhando cópia do Aviso n°
1021/MJ, de 10.10.01, do Ministério da Justiça, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.533, de 2001.

2889,11.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Ofício n° 550/MI,
de 08.10.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.640, de 2001.

2890,16.10.2001, à Deputada ÂNGELA
GUADAGNIN, encaminhando cópia do Aviso nO
175/GM-MTE, de 11.10.01, do Ministério do Trabalho
e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.287, de 2001.

2891,16.10.2001, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Aviso n°
1040/MJ, de 11.10.01, do Ministério da Justiça, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.359, de 2001.

2892,16.10.2001, ao Deputado DJALMA PAES,
encaminhando cópia do Ofício n° 295/GAB-MCT, de
10.10.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.520, de 2001.

2893,16.10.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS,
encaminhando cópia do Aviso n° 176/GM-MTE, de

11.10.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.602, de 2001.

2894,16.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n° 05
SGEXlDAlDSE-MREIAEFI, de 11.10.01, do Ministé
rio das Relações Exteriores, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.647, de
2001.

2895,17.10.2001, ao Deputado IVAN
VALENTE, encaminhando cópia do Aviso n° 314, de
11.10.01, do Ministério da Previdência e Assistência,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.207, de 2001.

2896,17.10.2001, ao Deputado GUSTAVO
FRUET, encaminhando cópia do Aviso n° 428/MF, de
16.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.471, de 2001.

2897,17.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
416/MF, de 16.10.01, do Ministério da Fazenda, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.505, de 2001.

2898,17.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nO
417/MF, de 16.10.01, do Ministério da Fazenda, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.512, de 2001.

2899,17.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nO
418/MF, de 16.10.01, do Ministério da Fazenda, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.513, de 2001.

2900,17.10.2001, ao Deputado FLÁVIO ARNS,
encaminhando cópia do Aviso n° 419/MF, de
16.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla

. recimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.516, de 2001.

2901,17.10.2001, ao Deputado ALEXANDRE
CARDOSO, encaminhando cópia do Aviso n° 420/MF,
de 16.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.517, de 2001.

2902,17.10.2001, ao Deputado JOSÉ DIRCEU,
encaminhando cópia do Aviso n° 421/MF, de
16.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.522, de 2001.

2903,17.10.2001, ao Deputado PEDRO
CELSO, encaminhando cópia do Aviso n° 422/MF, de
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16.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla- Mesa as informações de caráter CONFIDENCIAL,
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n° enviada pela Primeira-Secretaria à Presidência da
3.526, de 2001. Câmara dos Deputados, em resposta ao RI n° 3.603,

2904,17.10.2001, ao Deputado MARCOS de 2001, dirigido ao Ministério da Previdência e
AFONSO, encaminhando cópia do Aviso n° 312, de Assistência Social.
11.10.01, do Ministério da Previdência e Assistência 2914,17.10.2001, ao Deputado IVAN
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos VALENTE, encaminhando cópia do Ofício n°
constantes do RI n° 3.529, de 2001. 137/MEC, de 15.10.01, do Ministério da Educação,

2905,17.10.2001, ao Deputado DA. HÉLIO, en- prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons-
caminhando cópia do Aviso n° 423/MF, de 16.10.01, tantes do RI n° 3.658, de 2001.
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos 2915,17.10.2001, à Deputada IARA
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.532, de 2001. BERNARDI, encaminhando cópia do Aviso n° 311, de

2906,17.10.2001, à Deputada VANESSA 11.10.01, do Ministério da Previdência e Assistência
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n° Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
138/MEC, de 15.10.01, do Ministério da Educação, constantes do RI nO 3.672, de 2001.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- 2916,18.10.2001, à Deputada VANESSA
tantes do RI n° 3.552, de 2001. GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°

2907,17.10.2001, ao Deputado PEDRO 557/MI, de 17.10.01, do Ministério da Integração Na-
ENGÊNIO, encaminhando cópia do Aviso n° 424/MF, cional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
de 16.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es- constantes do RI nO 3.203, de 2001.
c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2917,18.10.2001, à Deputada VANESSA
3.569, de 2001. GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°

2908,17.10.2001, ao Deputado RICARDO 556/MI, de 17.10.01, do Ministério da Integração Na-
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n° 425/MF, cional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
de 16.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es- constantes do RI n° 3.342, de 2001.
c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2918,18.10.2001, ao Deputado NELSON
3.577, de 2001. PELLEGRINO, encaminhando cópia do Ofício n°

2909,17.10.2001, ao Deputado REGIS 290/MCT, de 16.10.01, do Ministério da Ciência e Tec-
CAVALCANTE, encaminhando cópia do Ofício n° nologia, prestando esclarecimentos sobre os quesi-
139/MEC, de 15.10.01, do Ministério da Educação, tos constantes do RI n° 3.572, de 2001.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- 2919,18.10.2001, à COMISSÃO DE
tantes do RI nO 3.578, de 2001. FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONROLE, enca-

2910,17.10.2001, ao Deputado JOÃO minhando cópia do Aviso n° 285/MME, de 17.10.01,
GRANDÃO, encaminhando cópia do Aviso n° 255, de do Ministério de Minas e Energia, prestando esclare-
06.10.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os 3.611, de 2001.
quesitos constantes do RI n° 3.590, de 2001. 2920,18.10.2001 , ao Deputado MARCOS

2911,17.10.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, AFONSO, encaminhando cópia do Aviso n°
encaminhando cópia do Aviso n° 426/MF, de 286/MME, de 17.10.01, do Ministério de Minas e
16.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla- Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi-
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n° tos constantes do RI n° 3.613, de 2001.
3.601, de 2001. 2921,18.10.2001, ao Deputado IVAN

2912,17.10.2001, à Presidência da Câmara dos VALENTE, encaminhando cópia do Aviso n°
Deputados, encaminhando cópia do Aviso n° 315, de 288/MME, de 17.10.01, do Ministério de Minas e
11.10.01, do Ministério da Previdência e Assistência Energia, solicitando prazo de 30 dias para resposta
Social, tendo em anexo envelope lacrado com especi- ao RI n° 3.615, de 2001.
ficação de CONFIDENCIAL. A presente documenta- 2922,18.10.2001, ao Deputado LUCIANO
ção responde aos quesitos constantes do RI 3.603, ZICA, encaminhando cópia do Aviso n° 281/MME, de
de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS. 17.10.01, do Ministério de Minas e Energia, prestan-

2913,17.10.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
informando que já se encontra na Secretaria-Geral da RI n° 3.620, de 2001.
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2923,18.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n° 260, de
15.10.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.633, de 2001.

2924,18.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n°
2821MME, de 17.10.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi
tos constantes do RI n° 3.642, de 2001.

2925,18.10.2001 , ao Deputado MARCOS
AFONSO, encaminhando cópia do Aviso n°
283/MME, de 17.10.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi
tos constantes do RI nO 3.654, de 2001.

2926,18.10.2001 , ao Deputado CARLlTO
MERSS, encaminhando cópia do Ofício n° 555/MI, de
17.10.01, do Ministério da Integração Nacional, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.741, de 2001.

2927,18.10.2001, ao Deputado RUBENS
BUENO, encaminhando cópia do Ofício/PRESI n°
2001011268, de 16.10.01, do Conselho da Justiça
Federal, prestando esclarecimentos sobre a Indica
ção n° 1.787, de 2001.

2928,18.10.2001, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n°
2.228, de 2001, de autoria do Deputado HAROLDO
BEZERRA, que sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério dos Transportes, a duplicação da
ponte sobre o rio Itacaiunas, em Marabá, Estado
Pará.

2929,22.10.2001, ao Deputado LUCIANO
CASTRO, encaminhando cópia do Aviso n°
1316/GM/MT, de 17.10.01, do Ministério dos Trans
portes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.195, de 2001.

2930,22.10.2001, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Aviso n° 319, de
17.10.01, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, respondendo ao RI n° 3.426, de 2001.

2931,22.10.2001, ao Deputado PAULO
GOUV~A, encaminhando cópia do Aviso nO
1317/GM/MT, de 17.10.01, do Ministério dos Trans
portes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.485, de 2001.

2932,22.10.2001, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°
149/MEC, de 10.10.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI nO 3.560, de 2001.

2933,22.10.2001, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Ofício n° 145/MEC, de
18.10.01, do Ministério da Educação, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.595, de 2001.

2934,22.10.2001, ao Deputado SÉRGIO
NOVAIS, encaminhando cópia do Aviso n°
69/GM/MDIC, de 18.10.01, do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 3.598, de 2001.

2935,22.10.2001, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso n° 265, de 18.10.01, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes dos Requerimentos de Informação nOs 3.622 e
3.623, de 2001.

2936,22.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n°
1319/GM/MT, de 17.10.01, do Ministério dos Trans
portes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.629, de 2001.

2937,22.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Ofício n°
302lGAB/MCT, de 18.10.01, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.631, de 2001.

2938,22.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Ofício n°
68/GM/MDIC, de 18.10.01, do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.637, de 2001.

2939,22.10.2001, ao Deputado DR. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso n° 13121GM/MT, de
17.10.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.650, de 2001.

2940,22.10.2001, ao Deputado PEDRO
EUG~NIO, encaminhando cópia do Ofício n° 447/MP,
de 18.10.01, do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.657, de 2001.

2941,22.10.2001, ao Deputado MARÇAL
FILHO, encaminhando cópia do Ofício n° 449/MP, de
18.10.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesi
tos constantes do RI n° 3.667, de 2001.

2942,22.10.2001, ao Deputado GUSTAVO
FRUET, encaminhando cópia do Aviso n°
1318/GM/MT, de 17.10.01, dos Transportes, prestan-
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do esclarecimentos sobre os quesitos constantes do 182/AAP/GM/MTE, de 18.10.01, do Ministério do Tra-
RI n° 3.669, de 2001. balho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre

2943,22.10.2001, à Deputada MIRIAM REID, os quesitos constantes do RI n° 3.039, de 2001.
encaminhando cópia do Ofício nO 148/MEC, de 2953,23.10.2001, ao Deputado WALTER
10.10.01, do Ministério da Educação, prestando es- PINHEI RO, encaminhando cópia do Aviso n°
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 183/AAP/GM/MTE, de 18.10.01, do Ministério do Tra-
3.671, de 2001. balho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre

2944,22.10.2001, à COMISSÃO DA AMAZÔNIA os quesitos constantes do RI n° 3.041, de 2001.
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, encaminhan- 2954,23.10.2001, à Deputada IARA
do cópia do Ofício n° 65/GM-MDIC, de 18.10.01, do Mi- BERNARDI, encaminhando cópia do Aviso n°
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 185/AAP/GMlMTE, de 18.10.01, do Ministério do Tra-
Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos balho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre
constantes do RI n° 3.674, de 2001. os quesitos constantes do RI n° 3.503, de 2001.

2945,22.10.2001, ao Deputado WALDOMIRO 2955,23.10.2001, ao Deputado ROLAND
FIORAVANTE, encaminhando cópia do Aviso n° 320, LAVIGNE, encamínhando cópia do Aviso n° 682/GM,
de 17.10.01, do Ministério da Previdência e Assistên- de 19.10.01, do Ministério da Saúde, prestando es-
cia Social, prestando esclarecimentos sobre os quesi- c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
tos constantes do RI n° 3.676, de 2001. 3.524, de 2001.

2946,22.10.2001, ao Deputado MANOEL 2956,23.10.2001, ao Deputado PEDRO
VITÓRIO, encaminhando cópia do Aviso nO PEDROSSIAN, encaminhando cópia do Aviso n°
1314/GM/MT, de 17.10.01, do Ministério dos Trans- 683/GM, de 19.10.01, do Ministério da Saúde, pres-
portes, Orçamento e Gestão, prestando esclareci- tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.678, do RI n° 3.535, de 2001.
de 2001. 2957,23.10.2001, à Deputada VANESSA

2947,22.10.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício nO 684/GM, de 19.10.01, do Ministério da Saúde, pres-
147/MEC, de 18.10.01, do Ministério da Educação, tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- do RI n° 3.539, de 2001.
tantes do RI n° 3.685, de 2001. 2958,23.10.2001, à Deputada VANESSA

2948,22.10.2001, ao Deputado DA. ROSINHA, GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
encaminhando cópia do Ofício n° 67/GMlMDIC, de 687/GM, de 22.10.01, do Ministério da Saúde, pres-
18.10.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos so- do RI n° 3.540, de 2001.
bre os quesitos constantes do RI n° 3.688, de 2001. 2959,23.10.2001, à Deputada VANESSA

2949,22.10.2001, ao Deputado ROLAND GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°
LAVIGNE, encaminhando cópia do Aviso n° 322, de 146/MEC, de 18.10.01, do Ministério da Educação,
17.10.01, do Ministério da Previdência e Assistência prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons-
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos tantes do RI nO 3.566, de 2001.
constantes do RI n° 3.692, de 2001. 2960,23.10.2001, ao Deputado MARCOS

2950,22.10.2001, ao Deputado EDISON AFONSO, encaminhando cópia do Ofício n°
ANDRINO, encaminhando cópia do Aviso nO 1380/GM/MMA, de 22.10.01, do Ministério do Meio
1313/GM/MT, de 17.10.01, do Ministério dos Trans- Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os que-
portes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos sitos constantes do RI n° 3.579, de 2001.
constantes do RI n° 3.698, de 2001. 2961,23.10.2001, ao Deputado LUIZ

2951,23.10.2001, ao Deputado WALTER ALBERTO, encaminhando cópia do Aviso n° 685/GM,
PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso n° de 19.10.01, do Ministério da Saúde, prestando es-
184/AAP/GM/MTE, de 18.10.01, do Ministério do Tra- clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
balho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre 3.593, de 2001.
os quesitos constantes do RI n° 3.038, de 2001. 2962,23.10.2001, ao Deputado RICARDO

2952,23.10.2001, ao Deputado WALTER BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n°
PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso n° 1054/MJ,de18.10.01,doMinistéríodaJustiça,pres-
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tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes 14.09.2001, do Ministério do Esporte e Turismo, pres-
do RI n° 3.641, de 2001 . tando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.486, de

2963,23.10.2001, ao Deputado RICARDO 2001, de sua autoria.
BERZOINI, encaminhando cópia do Ofício n° 2972,24.10.2001, ao Deputado JAIR
1379/GM/MMA, de 22.10.01, do Ministério do Meio BOLSONARO, encaminhando cópia do Aviso n°
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os que- 1:191/G.Civil, de 22.1 0.01, da Casa Civil da Presidên-
sitos constantes do RI n° 3.643, de 2001. cia da República que envia cópia do Aviso nO 86, de

2964,23.10.2001, à Deputada VANESSA 10.09.2001, do Ministério da Cultura, prestando es-
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n° clarecimentos sobre a Indicação n° 1.568, de 2001,
309/GAB-MCT, de 22.10.01, do Ministério da Ciência de sua autoria.
e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os 2973,24.10.2001, ao Deputado MARÇAL
quesitos constantes do RI n° 3.660, de 2001. FILHO, encaminhando cópia do Aviso nO 1.191/C.Ci-

2965,23.10.2001, à COMISSÃO DE CIÊNCIA E vil, de 22.10.01, da Casa Civil da Presidência da Re-
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, pública que envia cópia do Aviso n° 593, de
encaminhando cópia do Ofício n° 305/GAB-MCT, de 20.09.2001, do Ministério da Educação, prestando
19.10.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, pres- esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.571, de 2001,
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes de sua autoria.
do RI n° 3.716, de 2001. 2974,24.10.2001, ao Deputado PEDRO

2966,23.10.2001, à COMISSÃO DE CIÊNCIA E FERNANDES, encaminhando cópia do Aviso n°
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, 1.191/C.Civil, de 22.1 0.01, da Casa Civil da Presidên-
encaminhando cópia do Ofício n° 081, de 17.10.01, cia da República que envia cópia do Aviso n° 528, de
do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos 17.09.2001, do Ministério da Integração Nacional,
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.717, de 2001. prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°

2967,24.10.2001, ao Deputado SILAS 1.732, de 2001, de sua autoria.
CÂMARA, encaminhando cópia do Aviso n° 2975,24.10.2001, ao Deputado CLEMENTINO
290/MME, de 24.10.01, do Ministério de Minas e COELHO, encaminhando cópia do Aviso n°
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi- 1.191/C.Civil, de 22.1 0.01, da Casa Civil da Presidên-
tos constantes do RI nO 3.677, de 2001. cia da República que envia cópia do Aviso nO 592, de

2968,24.10.2001, ao Deputado ALOíZIO 20.09.2001, do Ministério da Educação, prestando
MERCADANTE, encaminhando cópia do Aviso n° esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.716, de 2001 ,
1.191/C.Civil, de 22.10.01, da Casa Civil da Presidência de sua autoria.
da República que envia cópia do Aviso n° 66, de 2976,26.10.2001, ao Ministério de Minas e
17.09.2001, do Ministério do Desenvolvimento, Indús- Energia, encaminhando cópia do RI nO 3.459, de
tria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos so- 2001, de autoria do Deputado PAULO ROCHA, no
bre a Indicação n° 896, de 2000, de sua autoria. âmbito da Agência Nacional do Petróleo - ANP, sobre

2969,24.10.2001, à Deputada NICE LOBÃO, en- questões relacionadas ao setor de transportes fluvia-
caminhando cópia do Aviso n° 1.191/C.Civil, de is de petróleo na Amazônia.
22.10.01, da Casa Civil da Presidência da República 2977,26.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en-
que envia cópia do Aviso n° 1.177, de 26.09.2001, do caminhando cópia do RI nO 3.718, de 2001, de autoria
Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos do Deputado CONFÚCIO MOURA, sobre o "Projeto
sobre a Indicação n° 1.226, de 2000, de sua autoria. de Fruticultura do Estado de Rondônia", gerido pelo

2970,24.10.2001, ao Deputado WELLlNGTON Banco da Amazônia SA
DIAS, encaminhando cópia do Aviso nO 1.191/C.Civil, 2978,26.10.2001, ao Ministério de Minas e
de 22.10.01, da Casa Civil da Presidência da Repúbli- Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.719, de
ca que envia cópia do Aviso n° 124, de 27.09.2001, do 2001, de autoria do Deputado LUIZ ANTÔNIO
Ministério das Comunicações, prestando esclareci- FLEURY, no âmbito da Agência Nacional de Energia
mentos sobre a Indicação n° 1.359, de 2001, de sua Elétrica - ANEEL, sobre o uso de recursos para a tro-
autoria. ca de lâmpadas normais por modelos econômicos.

2971,24.10.2001, ao Deputado RONALDO 2979,26.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca-
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso n° minhando cópia do RI n° 3.720, de 2001, de autoria da
1.191/C.Givil, de 22.1 0.01, da Casa Civil da Presidên- Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, sobre a não realiza-
cia da República que envia cópia do Aviso n° 72, de ção de auditoria em Conselho Municipal de Saúde.
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2980,26.10.2001, ao Ministério da Defesa, en
caminhando cópia do RI n° 3.721, de 2001, de autoria
do Deputado L1NCOLN PORTELA, sobre procedi
mentos de segurança a serem adotados pela comis
são Nacional de Segurança da Aviação Civil em todos
os aeroportos brasileiros, tendo em vista o aumento
crescente do terrorismo internacional.

2981,26.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.722, de 2001, de autoria
do Deputado EDUARDO CAMPOS, sobre as comuni
cações encaminhadas pelo Banco Central do Brasil
ao Ministério Público, relativas aos crimes financeiros
apurados por aquela instituição, praticados por diri
gentes de bancos estaduais.

2982,26.10.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.723, de 2001, de
autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS, sobre as
obras na rodovia BR-232, localizada em Pernambuco.

2983,26.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópia do
RI n° 3.724, de 2001, de autoria do Deputado
RUBENS BUENO, referentes às reivindicações for
muladas pelos pequenos produtores agrícolas que,
na área da agricultura familiar, podem ser atendidos
pelo PRONAF.

2984,26.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópia do
RI n° 3.725, de 2001, de autoria do Deputado
RUBENS BUENO, a respeito de providências que es
tariam sendo adotadas para garantir a sobrevivência
que estariam sendo adotadas para garantir a sobrevi
vência da lavoura cafeeira no País.

2985,26.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI nO 3.726, de 2001, de autoria
do Deputado LUIZ RIBEIRO, no âmbito da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sobre as
medidas tomadas com relação ao medicamento rino
soro gotas, fabricado pelo Laboratório Americano de
Farmacoterapia S. A.

2986,26.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.727, de 2001, de autoria
do Deputado LUIZ RIBEIRO, no âmbito da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sobre as
medidas tomadas com relação ao medicamento gink
go biloba, que quando usado na gravidez, pode cau
sar malformação fetal.

2987,26.10.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI nO 3.728, de 2001,
de autoria do Deputado LUIZ RIBEIRO, no âmbito do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis -IBAMA, sobre a licença ambi-

ental concedida à Concessionária Rio/Teresópolis
S.A - CRl.

2988,26.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.729, de 2001, de autoria
dos Deputados MIRO TEIXEIRA e GIOVANI
QUEIROZ, sobre as recursos direcionados para o se
tor de saúde.

2989,26.10.2001, ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI
n° 3.730, de 2001, de autoria do Deputado GIOVANNI
QUEIROZ, acerca das doações de entidades interna
cionais.

2990,26.10.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.731, de 2001,
de autoria do Deputado GIOVANNI QUEIROZ, acerca
da aplicação de doações de entidades internacionais
e a contratação de servidores através de projetos vin
culados a organismos internacional.

2991,26.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.733, de 2001, de autoria
do Deputado CLEMENTINO COELHO, acerca do
contrato recém estabelecido entre a Brasil e Fundo
Monetário Internacional- FMI, especialmente sobre
se o Governo manteve a disposição de privatizar ou
internacionalizar as empresas FURNAS, TUCURUí e
CHESF.

2992,26.10.2001, ao Ministério da Defesa, en
caminhando cópia do RI n° 3.734, de 2001, de autoria
do Deputado ENI VOLTILlNI, sobre as condições de
uso dos equipamentos utilizados nos órgãos de con
trole de vôo.

2993,26.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.735, de 2001, de autoria
do Deputado ENI VOLTILlNI, sobre as medidas ado
tadas para conter o avanço das hepatites e tuberculo
ses no país.

2994,26.10.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI nO 3.736, de 2001, de
autoria do Deputado MARCOS AFONSO, sobre de
sabamento de ponte e interdição de trecho da rodovia
Governador Mário Covas (BR-1 01), em Alagoas.

2995,26.10.2001, ao Ministério Agricultura, Pe
cuária e Abastecimento, encaminhando cópia do RI
n° 3.737, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, sobre o Programa de Reordenamento das
Exportações de Café.

2996,26.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópia do
RI nO 3.738, de 2001, de autoria do Deputado
MARCOS AFONSO, sobre programa de incentivo
aos pecuaristas com vistas à melhoria de qualidade
da carne e do leite para exportação.
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2997,26.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI nO 3.739, de 2001, de autoria
do Deputado MARCOS AFONSO, sobre as providên
cias adotadas contra o laboratório Era Nova, de São
Paulo.

2998,26.10.2001, ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI n°
3.740, de 2001, de autoria do Deputado PIMENTEL
GOMES, sobre a suspensão do pagamento de
26,06% (vinte e seis décimos por cento), aos servido
res da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, referente
a perdas registradas durante o Plano Bresser.

2999,26.10.2001, ao Ministério de Minas e Ener
gia, encaminhando cópia do RI nO 3.742, de 2001, de
autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN, sobre a
participação acionária da empresa "CS Participações"
na Usina Temelétrica de Porto Velho - RO.

3000,26.10.2001, ao Ministério de Minas e Ener
gia, encaminhando cópia do RI n° 3.743, de 2001, de
autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN, sobre a
contratação de empresa para a implantação de sistema
de monitoramento de segurança dos dutos e refinarias
da empresa Petróleo Brasileiro S. A - PETROBRÁS.

3001,26.10.2001, ao Ministério de Minas e Ener
gia, encaminhando cópia do RI n° 3.744, de 2001, de
autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN, sobre o
contrato de seguro da plataforma P-36, da Petróleo Bra
sileiro S.A - PETROBRÁS.

3002,26.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópia do
RI n° 3.745, de 2001, de autoria do Deputado
HENRIQUE FONTANA, sobre denúncias de fraudes
relativas a contratos de Planos de Saúde.

3003,26.10.2001, ao Ministério da Justiça, en
caminhando cópia do RI nO 3.746, de 2001, de autoria
do Deputado JOSÉ DIRCEU, sobre a fiscalização nos
aeroportos brasileiros.

3004,26.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópia do
RI n° 3.747, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN, sobre as sindicâncias reali
zadas no Estado do Maranhão, sobre várias desapro
priações de terra.

3005,26.10.2001, ao Ministério das Comunica
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.748, de 2001,
de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO, sobre
as rádios comunitárias do Estado da Bahia.

3006,26.10.2001, ao Deputado RICARDO
FERRAÇO, encaminhando cópia do Aviso n° 279/MD,
de 26.10.01, do Ministério da Defesa, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.496, de 2001.

3007,26.10.2001, ao Deputado DA. HÉLIO, en
caminhando cópia do Ofício/GAB/SECOM/PRI n°
341, de 25.10.01, da Secretaria de Comunicação de
Governo da Presidência da República, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.498, de 2001.

3008,26.10.2001, ao Deputado SALOMÃO
GURGEL, encaminhando cópia do Aviso nO 281/MD,
de 26.10.01, do Ministério da Defesa, prestando es
clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.584, de 2001.

3009,26.10.2001, ao Deputado RUBENS BUENO,
encaminhando cópia do Aviso n° 280/MD, de 26.10.01,
do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.606, de 2001.

3010,26.10.2001, ao Deputado MIRO TEIXEIRA,
encaminhando cópia do Ofício n° 323/MCT, de
24.10.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, pres
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 3.609, de 2001.

3011,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.749, de 2001 , de autoria
do Deputado ALEXANDRE CARDOSO, a respeito do
direcionamento dos recursos captados em depósito
de poupança pelas entidades que integram o Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

3012,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI nO 3.750, de 2001, de autoria
da Deputada IARA BERNARDI, no âmbito do Banco
Central do Brasil, sobre contas inativas.

3013,30.10.2001, ao Ministério da Cultura, enca
minhando cópia do RI n° 3.751, de 2001, de autoria da
Deputada JANDIRA FEGHALI, solicitando cópia dos re
latórios da reestruturação do Ministério da Cuhura.

3014,30.10.2001, ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI
n° 3.752, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS, sobre ocupação das ilhas que pertencem
ao patrimônio da União.

3015,30.10.2001, ao Ministério das Comunica
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.754, de 2001,
de autoria do Deputado NEUTON LIMA, referente ao
atendimento às normas de engenharia e aos procedi
mentos de licença para prestação de serviços de en
genharia às micos e pequenas empresas.

3016,30.10.2001, ao Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI n° 3.755, de 2001, de autoria do Deputado
MAGNO MALTA, sobre operações de empréstimo re
alizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social- BNDES.
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3017,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI nO 3.756, de 2001, de autoria
do Deputado MAGNO MALTA, sobre operação de
empréstimo realizada pelo Banco do Brasil S. A.

6,

3018,30.10.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.757, de 2001, de au
toria do Deputado MAGNO MALTA, acerca do paga
mento das bolsas do Programa Especial de Treina
mento - PET, da SESu/MEC.

3019,30.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.758, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS, so
bre a autorização dos governadores dos Estados do
Nordeste, com exceção da Bahia, para a implantação
do horário de verão, no período de 2001 a 2002.

3020,30.10.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.759, de 2001, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, acerca do adi
tivo do contrato para a construção do rodoanel, em
São Paulo.

3021,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.760, de 2001, de autoria
do Deputado ARY KARA, solicitando informações
complementares acerca do RI nO

3.347/01, acerca do Seguro Obrigatório de Da
nos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres - DPVAT, tendo em vista o que dispõe
o art. 78 e parágrafo único, da Lei n° 9.503/97, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro.

3022,30.10.2001, ao Ministério de Ninas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.761, de
2001, de autoria do Deputado ALBERTO FRAGA, a
respeito de aplicação financeira em patrocínios e
campanhas publicitárias.

3023,30.10.2001, ao Ministério da Integração
Nacional, encaminhando cópia do RI n° 3.762, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca da Agência de Desenvolvimen
to da Amazônia ADA.

3024,30.10.2001, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.763, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os Programas Especiais para
Graduação.

3025,30.10.2001, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI n° 3.764, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).

3026,30.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.765, de 2001, de autoria

da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre os Pro
gramas de Residência Médica.

3027,30.10.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.766, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre a
qualificação do corpo docente das Instituições de
Ensino Superior - IES, DO Estado do Amazonas.

3028,30.10.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.767, de 2001, de
autoria do Deputado PIMENTEL GOMES, sobre a
inadequação das obras de recuperação efetuadas na
Rodovia Governador Mário Covas (BR-1 01), que in
terliga o Município de Sobral ao de Fortaleza, no
Estado do Ceará.

3029,30.10.2001, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhAndo cópia do RI n° 3.768, de
2001, de autoria do Deputado AVENZOAR AAHUOA,
sobre aplicação dos recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT.

3030,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.769, de 2001, de autoria
da Deputada LAURA CARNEIRO, acerca de auditoria
na folha de pagamento e ao recadastramento dos re
manescentes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
do antigo Distrito Federal.

3031,30.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópia do
RI n° 3.770, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
GRANDÃO, acerca de denúncias de fraude nos con
tratos de Planos de Saúde.

3032,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.771, de 2001, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO, acerca de devolução
de empréstimo compulsório instituído pelo Decre
to-lei nO 2.288, de 1986.

3033,30.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.772, de
2001, de autoria do Deputado LUIZ DURÃO, sobre
poços de baixa vazão de petróleo, localizados no
Estado do Espírito Santo e que não venham sendo
explorados pela Petróleo Brasileiro SIA
PETROBRÁS, por serem considerados comercial
mente inviáveis pela empresa.

3034,30.10.2001, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI n° 3.773, de 2001 , de auto
ria do Deputado SILAS CÂMARA, sobre os recursos
necessários para conclusão das obras da BR-230, en
tre Lábrea e HumaM, no Estado do Amazonas.

3035,30.10.2001, ao Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando cópia do RI n° 3.774, de
2001, de autoria do Deputado BABÁ, sobre instala-
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ção de escritório do US Secret Service na cidade de
São Paulo.

3036,30.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.775, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, no âmbito da Agência Nacional de Pe
tróleo - ANP, solicitando cópia integral dos documen
tos, apresentações ou estudos, relativos ao transpor
te de gás natural de Coari para Manaus, no Estado
Amazonas, que foram enviados pelo Governador do
Amazonas à ANP.

3037,30.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.776, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZlIOTIN, no âmbito da Agência Nacional de Pe
tróleo - ANP, solicitando cópia dos estudos, levanta
mentos e projetos, relativos à construção do Gasodu
to Coari-Manaus, no Estado do Amazonas.

3038,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.777, de 2001, de autoria
do Deputado INÁCIO ARRUDA, acercado demons
trativo de Dívida Fundada do Estado do Ceará.

3039,30.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.778, de
2001, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ,
sobre contrato de consultoria realizado pela Petróleo
Brasileiro S.A - PETROBRÁS.

3040,30.10.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.779, de 2001, de
autoria do Deputado SILAS CÂMARA, sobre os re
cursos necessários para a construção das obras da
BR-319, que liga Manaus - AM a Porto Velho-RO.

3041,30.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.780, de 2001, de autoria
do Deputado AVENZOAR ARRUDA, sobre os agen
tes Comunitários de Saúde.

3042,30.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.781, de 2001, de autoria
do Deputado AVENlOAR ARRUDA, sobre procedi
mentos para cirurgias de transplantes.

3043,30.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.782, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO lICA, sobre
os resultados das investigações feitas no poliduto
OSBRA (Paulínea/Brasília), no trecho entre Paulínea
e Ribeirão Preto, que em 1996 apresentou uma série
de irregularidades nos tubos fornecidos pela empresa
BRASTUBO.

3044,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.783, de 2001, de autoria
do Deputado RICARDO BERZOINI, sobre resgate
antecipado de bônus da dívida externa brasileira.

3045,30.10.2001, ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI
n° 3.784, de 2001, de autoria do Deputado WALDIR
PIRES, a respeito da situação dos funcionários da
Fundação Oswaldo Cruz a partir da suspensão do
percentual relativo a perdas registradas durante o
Plano Bresser e já consagrado judicialmente.

3046,30.10.2001, ao Ministério do Meio Ambi
ente, encaminhando cópia do RI n° 3.785, de 2001,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no
âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, acerca do
estudo feito sobre o Impacto Ambiental do gasoduto
de Urucu a Porto Velho - RO.

3047,30.10.2001, ao Ministério da Justiça, en
caminhando cópia do RI nO 3.786, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito do
Departamento de Polícia Federal, concernentes aos
inquéritos instaurados no Amazonas para a apuração
de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

3048,30.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópia do
RI nO 3.787, de 2001, de autoria do Deputado
ORLANDO DESCONSI, a respeito dos convênios,
acordos e contratos realizados a partir de 1995 até
2001, entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária - EMBRAPA e as empresas nacionais e
multinacionais.

3049,30.10.2001, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n°
3.788, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, em que solicita informações sobre o
PREVmóvel.

3050,30.10.2001, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI nO
3.789, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre o Programa Nacional de Assis
tência Social.

3051,30.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.790, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o finan
ciamento de imóveis, através da Caixa Econômica
Federal, com recursos do Fundo de Amparo ao Traba
lhador - FAT.

3052,30.10.2001, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do RI n° 3.791, de
2001, de autoria do Deputado OLíMPIO PIRES, so
bre o resultado da fiscalização do cumprimento das
disposições contidas no art. 36 do Decreto n° 3.298,
de 20 de dezembro de 1999.

3053,30.10.2001, ao Ministério da Integração
Nacional, encaminhando cópia do RI n° 3.792, de
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2001, de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 3063,30.10.2001, ao Deputado RiCARDO
FINANCEIRA E CONTROLE, sobre convênio cele- BERZOINI, encaminhando cópia do Ofício n°
brado com a Prefeitura de Patos-PB, para construção 190/MEC, de 26.10.01, do Ministério da Educação,
de ponte. prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons-

3054,30.10.2001, ao Ministério das Comunica- tantes do RI n° 3.636, de 2001.
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.793, de 2001, 3064,30.10.2001, ao Deputado RICARDO
de autoria do Deputado DA. HÉLIO, sobre procedi- BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n° 470/MF,
mentos da Agência Nacional de Telecomunicações - de 26.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es-
ANATEL, para outorga de licença para prestação de c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
Serviço Limitado Privado e atendimento às disposi- 3.639, de 2001.
ções do Conselho Regional de Engenharia, Arquite- 3065,30.10.2001, à COMISSÃO DE
tura e Agronomia, pelos técnicos e engenheiros da- ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, encami-
quela agência.

nhando cópia do Aviso n° 471 /MF, de 26.10.01, do Mi-
3055,30.10.2001, ao Ministério das Relações nistério da Fazenda, prestando esclarecimentos so-

Exteriores, encaminhando cópia do RI n° 3.794, de bre os quesitos constantes do RI n° 3.651, de 2001.
2001, de autoria do Deputado LÉO ALCÂNTARA, so-
bre passaportes brasileiros. 3066,30.10.2001, à COMISSÃO DE

3056,30.10.2001, ao Ministério da Justiça, en- DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR, enca-
caminhando cópia do RI nO 3.795, de 2001 ,de autoria minhando cópia do Aviso n° 473/MF, de 26.10.01, do
do Deputado LÉO ALCÂNTARA, sobre confecção de Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
novos passaportes, dotados de melhor tecnologia e sobre os quesitos constantes do RI n° 3.652, de 2001.
maior confiabilidade. 3067,30.10.2001, à Deputada VANESSA

3057,30.10.2001, ao Ministério da Defesa, en- GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n°
caminhando cópia do RI n° 3.797, de 2001, de autoria 469/MF, de 26.10.01, do Ministério da Fazenda, pres-
do Deputado LÉO ALCÂNTARA, sobre medidas de tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
segurança nos aeroportos brasileiros, relacionadas do RI n° 3.663, de 2001.
com passaportes brasileiros roubados ou falsificados. 3068,30.10.2001, ao Deputado GUSTAVO

3058,30.10.2001, ao Ministério da Previdência FRUET, encaminhando cópia do Aviso n° 472/MF, de
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n° 26.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando esclare-
3.798, de 2001, de autoria do Deputado MI RO cimentos sobre OS quesnos constantes do RI n° 3.653,
TEIXEIRA, solicitando cópia do processo administra- de 2001.
tivo n° 35301.133341/93-41. 3069,30.10.2001, à Deputada IARA BERNARDI,

3059,30.10.2001, ao Ministério da Previdência encaminhando cópia do Ofício n° 189/MEC, de
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI n° 26.10.01, do Ministério da Educação, prestando escla-
3.799, de 2001, de autoria do Deputado MI RO recimentos sobre os quesnos constantes do RI n°
TEIXEIRA, sobre imóvel objeto de constrição judicial 3.673, de 2001.
a favor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. 3070,30.10.2001, à Deputada VANESSA

3060,30.10.2001, ao Deputado FREIRE GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício n°
JÚNIOR,encaminhandocópiadoAvisono468/MF,de 191/MEC, de 26.10.01, do Ministério da Educação,
26.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando escla- prestando esclarecimentos sobre os quesitos constan-
recimentos sobre os quesitos constantes do RI nO tes do RI n0 3.682, de 2001.
3.605, de 2001.

3061,30.10.2001, ao Deputado RAIMUNDO 3071,30.10.2001, ao Deputado MARCOS
GOMES DE MATOS, encaminhando cópia do Aviso AFONSO, encaminhando cópia do Aviso n° 1077/MJ,
n0 475/MF, de 26.10.01, do Ministério da Fazenda, de 26.10.01, do Ministério da Justiça, prestando es-
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons- c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
tantes do RI n° 3.610, de 2001. 3.701, de 2001.

3062,30.10.2001, ao Deputado L1NCOLN 3072,30.10.2001, ao Deputado RICARDO
PORTELA. encaminhando cópia do Aviso n° 474/MF, BERZOINI. encaminhando cópia do Ofício nO 083, de
de 26.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es- 25.10.01, do Ministério da Cultura, prestando esclare-
c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.614, de 2001. 3.632, de 2001.
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3073,30.10.2001, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Ofício n° 462, de
29.10.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesi
tos constantes do RI n° 3.644, de 2001.

3074,31.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.800, de 2001, de autoria
do Deputado FERNANDO FERRO, sobre emissão de
títulos de Estado de Pernambuco, com a finalidade de
pagar precatórios.

3075,31.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.801 , de 2001 , de autoria
do Deputado GIOVANI QUEIROZ, sobre disponibili
dade financeira em poder dos órgãos da Administra
ção Pública Federal.

3076,31.10.2001, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n° 3.802, de 2001, de autoria
da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, sobre o Regis
tro Nacional de Preços de Medicamentos.

3077,31.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.803, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, a respeito do projeto de implantação
de uma usina termelétrica de 270 MW, no Estado do
Amazonas.

3078,(CANCELADO)

3079,31.10.2001, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n° 3.805, de 2001, de au
toria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a respei
to do projeto de construção e ampliação de bens imó
veis das Instituições Federais de Ensino Superior.

3080,31.10.2001, ao Ministério da Justiça, en
caminhando cópia do RI n° 3.806, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a respeito do
projeto de construção, ampliação e reforma e apare
lhamento de estabelecimentos penais, no Estado do
Amazonas.

3081,31.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.807, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, concernente ao projeto de implanta
ção de sistema de transmissão em Manaus, Irandu
ba, Manacapuru e Itacoatiara, Estado do Amazonas
(313,3 KM de linha de transmissão e subestação as
sociadas com 645,3 MVA).

3082,31.10.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.808, de 2001 , de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, con
cernente ao projeto de construção de trechos rodo
viários no corredor Oeste-Norte da BR-319/AM, divi
sa RO/AM.

3083,31.10.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.809, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, con
cernente ao projeto de construção de trechos rodo
viários no corredor Oeste-Norte da BR-174/AM, divi
sas MT/AM e AM/RR.

3084,31.10.2001, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.810, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, concernente ao projeto de revitaliza
ção do Parque Térmico da CEAM, com 71.228 km de
potência, instalada no Estado do Amazonas.

3085,31.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.811, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, concernente
ao leilão do Banco do Amazonas - BEA.

3086,31.10.2001, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, envia cópia do RI n° 3.812, de 2001, de au
toria do Deputado OSÓRIO ADRIANO, sobre política
de geração de empregos.

3087,31.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.813, de 2001, de autoria
do Deputado OSÓRIO ADRIANO, sobre o grau de de
pendência fiscal do governo em relação às indústrias
de tabaco e derivados.

3088,31.10.2001, ao Ministério dos Transpor
tes, encaminhando cópia do RI n° 3.814, de 2001, de
autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE, a respeito da conces
são para exploração comercial do trecho Passo Fun
do/Marcelino Ramos, no Estado do Rio Grande do
Sul.

3089,31.10.2001, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópia do
RI n° 3.815, de 2001, de autoria do Deputado MÁRIO
ASSAD JÚNIOR, a respeito do Programa de Reorde
namento das Exportações de Café.

3090,31.10.2001, ao Ministério da Justiça, en
caminhando cópia do RI n° 3.816, de 2001, de autoria
do Deputado WELLlNGTON DIAS, sobre convênios
assinados com o estado do Maranhão para reestrutu
rar a segurança pública.

3091,31.10.2001, ao Ministério da Integração
Nacional, encaminhando cópia do RI n° 3.817, de
2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS, a
respeito da averiguação de denúncia de venda de lo
tes no Distrito de Irrigação Tabuleiros Litorâneos, lo
calizado no Estado Piauí.

3092,31.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en
caminhando cópia do RI n° 3.818, de 2001, de autoria
do Deputado WELLlNGTON DIAS, a respeito do nú
mero de assaltos a agências da Caixa Econômica Fe-
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deral e casas lotéricas autorizadas a funcionar por respeito do atendimento, com telefones públicos, a di-
essa instituição. versas localidades do Município de Petrolina - PE.

3093,31.10.2001, ao Ministério das Comunica- 3101,31.10.2001, ao Deputado CUNHA
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.819, de 2001, BUENO, encaminhando cópia do Oficio n°
de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO, sobre 6051/SEDU/PR, de 30.10.01, da Secretaria Especial
Ouvidoria da Agência Nacional de Telecomunicações de Desenvolvimento Urbano, prestando esclareci-
- ANATEL. mentos sobre os quesitos constantes dos Requeri-

3094,31.10.2001, ao Ministério da Defesa, en- mentos de Informação nOs 3.276,3.277, 3.278, 3.279
caminhando cópia do RI n° 3.820, de 2001, de autoria e 3.280, de 2001.
do Deputado CARLOS ALBERTO ROSADO, sobre 3102,31.10.2001, ao Deputado ROLAND
fiscalização dos procedimentos de segurança da LAVIGNE, encaminhando cópia do Aviso n° 478/MF,
TAM. de 30.10.01, do Ministério da Fazenda, prestando es-

3095,31.10.2001, ao Ministério de Minas e c1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.821, de 3.519, de 2001.
2001, de autoria do Deputado CARLOS ALBERTO 3103,31.10.2001, ao Deputado ORLANDO
ROSADO, sobre os contratos entre geradoras de DESCONSI, encaminhando cópia do Aviso n° 274, de
energia que tenham em seus aditivos contratuais pre- 30.10.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
visão de mecanismos referentes a eventuais redu- Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
ções no fornecimento de energia elétrica. quesitos constantes do RI n° 3.703, de 2001.

309631 10 2001 ao Ministério de Minas e 3104,31.10.2001, ao Deputado RICARDO
E . ' . .. h dói do RI n° 3 822 de BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n° 275, de

nergla, enca~m an o c p a . O 30.10.01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
~001., de auto~la do D~p~tado PEDRO CEL~ ,no Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os
amblto da Petroleo BraSileiro S. A- PETROBRAS, so- quesitos constantes do RI n° 3.633, de 2001.
bre patrocínios efetivados pela empresa. 3105,31.10.2001, ao Deputado RICARDO

3097,31.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en- BERZOINI, encaminhando cópia do Offcio n°
caminhando cópia do RI n° 3.823, de 2001, de autoria 302/2001-SPOA/SElMET, de 29.10.01, do Ministério
do Deputado CLEMENTINO COELHO, sobre valores do Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos so-
de lucros e dividendos remetidos ao exterior pelas bre os quesitos constantes do RI n° 3.638, de 2001.
concessionárias de energia elétrica privatizadas. 3106,31.10.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, en-

3098,31.1 0.2001, ao Ministério de Minas e caminhando cópia do Aviso n° 1002/MJ, de 05.10.01,
Energia, encaminhando cópia do RI n° 3.824, de do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO sobre os quesitos constantes do RI n° 3.594, de 2001.
COELHO, acerca dos critérios de pagamento e os va- 3107,31.10.2001, ao Deputado LUIZ RIBEIRO,
lores efetivamente pagos a Estados e Municípios pela encaminhando cópia do Oficio n° 464/MP, de
produção de petróleo e gás natural realizada em cam- 31.10.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento
pos localizados na plataforma continental e na zona e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesi-
econômica exclusiva. tos constantes do RI n° 3.626, de 2001.

3099,31.10.2001, ao Ministério da Fazenda, en- 3108,31.10.2001, ao Deputado RICARDO
caminhando cópia do RI n° 3.825, de 2001, de autoria BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso n° 283/MD,
do Deputado CLEMENTINO COELHO, solicitando de 29.10.01, do Ministério da Defesa, prestando es-
cópia de todo o processo de reestruturação da dívida clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
externa (contratos e informações adicionais), referen- 3.634, de 2001.
tes ao período imediatamente posterior à "moratória 3109,31.10.2001, ao Deputado JOÃO MAGNO
não declarada", durante o governo do Presidente DE MOURA, encaminhando cópia do Offcio n°
José Sarney. 463/MP-GM, de 31.10.01, do Ministério do Planeja-

3100,31.10.2001, ao Ministério das Comunica- mento, Orçamento e Gestão, prestando esclareci-
ções, encaminhando cópia do RI n° 3.826, de 2001, mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.665,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO, a de 2001 .
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Aviso n° 265/MME, 01.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.481, de 2001, de auto
ria do Deputado FERNANDO FERRO.

Aviso n° 266/MME, 01.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.491, de 2001, de auto
ria da COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Aviso n° 267/MME, 01.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.488, de 2001, de auto
ria do Deputado CONFÚCIO MOURA.

Aviso n° 268/MME, 01.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.482, de 2001, de auto
ria do Deputado NELSON PELLEGRINO.

Aviso n° 269/MME, 01.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.473, de 2001, de auto
ria do Deputado LUIZ ALBERTO.

Aviso n° 270/MME, 01.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.472, de 2001, de auto
ria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n° 127/MEC, 02.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.553, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 128/MEC, 02.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI nO 3.541, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício n° 129/MEC, 02.10.01, do Ministério da
Educação, respondendo ao RI n° 2.695, de 2000, de
autoria do Deputado FERNANDO FERRO.

Ofício n° 130/MEC, 02.10.01, do Ministério da
Educação, respondendo ao RI n° 3.547, de 2001, da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício nO 131/MEC, 02.10.01, do Ministério da
Educação, respondendo ao RI n° 3.554, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 255/MD, 03.10.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
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PRIMEIRA-SECRETARIA constantes do RI nO 3.487, de 2001, de autoria da De
putada TELMA DE SOUZA.

Aviso n° 256/MD, 03.10.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.549, de 2001, de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 257/MD, 03.10.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.546, de 2001, de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 258/MD, 03.10.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.494, de 2001, de autoria dos
Deputados WALTER PINHEIRO e GERALDO
MAGELA.

Aviso n° 271/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.587, de 2001, de auto
ria do Deputado FERNANDO ZUPPO.

Aviso n° 272/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.585, de 2001, de auto
ria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n° 273/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.570, de 2001, de auto
ria do Deputado FERNANDO FERRO.

Aviso n° 274/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.551, de 2001, de auto
ria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 275/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.536, de 2001, de auto
ria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso n° 276/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.531, de 2001, de auto
ria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n° 277/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.530, de 2001 , de auto
ria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso n° 278/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, respondendo ao RI n° 3.523, de
2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO.

Aviso n° 279/MME, 03.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.515, de 2001, de auto
ria do Deputado LUCIANO ZICA.
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Ofício n° 279/GAB03.10.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando IMCT, esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.600, de
2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO.

Aviso n° 297, 03.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.489, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

Aviso n° 300, 03.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.568, de
2001, de autoria do Deputado PAULO PAIM.

Aviso n° 301, 03.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.555, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZtOTIN.

Ofício n° 545/MI, 03.10.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.607, de 2001, de
autoria do Deputado PEDRO EUGÊNIO.

Ofício n° 546/MI, 03.1 0.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.628, de 2001, de
autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS.

Aviso n° 1433/C.Civil,03.1 0.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
184 de 29.08.01, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.200, de 2000, de autoria do Deputado RICARDO
FERRAÇO.

Aviso n° 1433/C.Civil,03.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
1.029 de 29.08.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.223, de 2000, de autoria do Deputado CORIOLANO
SALES.

Aviso n° 1433/C.Civil,03.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO
1.030 de 29.08.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.427, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO.

Aviso n° 1433/C.Civil,03.1 0.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
78 de 14.08.01, do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.431, de 2001 ,
de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS.

Aviso n° 1433/C.Civil,03.1 0.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
1.027 de 29.08.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.487, de 2001, de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS.

Aviso nO 1433/C.Civil,03.1 0.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
1.116 de 06.09.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.489, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
CHAVES.

Aviso nO 1433/C.Civil,03.1 0.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
230 de 11.09.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.657, de 2001,
de autoria da Deputada LAURA CARNEIRO.

. Aviso n° 1433/C.Civil,03.1 0.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
182 de 29.08.01, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.690, de 2001, de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS.

Aviso n° 1433/C.Civil,03.1 0.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
131 de 31.08.01, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre a Indica
ção n° 1.695, de 2001, de autoria do Deputado ADÃO
PREITO.

Aviso n° 1433/C.Civil,03.1 0.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
11 de 03.09.01, do Ministério das Relações Exterio
res, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.756, de 2001 ,de autoria dos Deputados HAROLDO
LIMA e ALDO ARANTES.

Ofício n° 61/GM04.10.01, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e IMDIC, Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.558, de 2001, de autoria da Deputa
da VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício nO 62/GM04.1 0.01, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e IMDIC, Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.544, de 2001 , de autoria da Deputa
da VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício n° 135/MEC, 04.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.561, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 253,04.10.01, do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.516,
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Deputado ORLANDO os quesitos constantes do RI n° 3.640, de 2001, de
autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.

Ofício n° 551 IM I, 08.10.01 ,do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.518, de 2001, de
autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Ofício n° 552/MI, 08.10.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.521, de 2001, de
autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Ofício n° 289/GAB09.1 0.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando /MCT, esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.659, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

Ofício n° 290/GAB09.1 0.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando /MCT, esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.571, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

Ofício n° 148/MEC, 10.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.671, de 2001, de autoria
da Deputada MIRIAM REID.

Ofício n° 149/MEC, 10.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.560, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício n° 295/GAB1 0.1 0.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando /MCT, esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.520, de
2001, de autoria do Deputado DJALMA PAES.

Aviso n01.020/MJ, 10.10.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.479, de 2001, de autoria do De
putado GERALDO MAGELA.

Aviso n01.021/MJ, 10.10.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.533, de 2001, de autoria da De
putada LAURA CARNEIRO.

Aviso n01.022/MJ, 10.10.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.476, de 2001, de autoria do De
putado ARY KARA.

Aviso n° 05/SGEXlDA11.10.01, do Ministério
das Relações Exteriores, prestando
IDSE-MRE/AEFI, esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.647, de 2001, de autoria do De
putado RICARDO BERZOINI.

Aviso n° 175/AAP/GM11.1 0.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando /MTE, esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.287. de

de 2001, de autoria do
DESCONSI.

Aviso n° 254,04.10.01, do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.617,
de 2001, de autoria do Deputado ADÃO PRETTO.

Aviso n° 404/MF. 04.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.484, de 2001 , de autoria do De
putado RICARDO BERZOINI.

Aviso n° 405/MF, 04.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.478, de 2001, de autoria do De
putado GERALDO MAGELA.

Aviso n° 406/MF, 04.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.492, de 2001 , de autoria do De
putado GERALDO MAGELA.

Aviso n° 1200/GM04.1 0.01, do Ministério dos
Transportes, prestando /MT, o esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.586, de 2001, de
autoria do Deputado MANOEL VITÓRIO.

Ofício n° 424/MP, 05.10.01, do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.497. de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
GRANDÃO.

Aviso n° 1002/MJ, 05.10.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.594, de 2001, de autoria do De
putado DR. HÉLIO.

Aviso n01156-C.Civil, 05.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República, com os esclarecimentos
do Ministério de Minas e Energia, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.592, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO.

Ofício n° 1296/GM05.1 0.01, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando IMMA, esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.599, de 2001,
de autoria do Deputado WERNER WANDERER.

Aviso nO 169/MC, 06.10.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 701, de 1.999, de autoria do Deputado
IÉDIO ROSA.

Aviso n° 255, 06.10.01, do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.590,
de 2001, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.

Ofício n° 550/MI, 08.10.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
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Deputada ÂNGELA Aviso n° 417/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa-
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.512, de 2001, de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 418/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, respondendo ao RI n° 3.513, de 2001, de auto
ria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 419/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, respondendo ao RI n° 3.516, de 2001, de auto
ria do Deputado FLÁVIO ARNS.

Aviso n° 420/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.517, de 2001, de autoria do De
putado ALEXANDRE CARDOSO.

Aviso n° 426/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.601, de 2001, de autoria do De
putado JOÃO CALDAS.

Aviso n° 421/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.522, de 2001, de autoria do De
putado JOSÉ DIRCEU.

Aviso nO 422/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.526, de 2001, de autoria do De
putado PEDRO CELSO.

Aviso n° 423/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.532, de 2001, de autoria do De
putado DA. HÉLIO.

Aviso n° 424/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.569, de 2001, de autoria do De
putado PEDRO EUGÊNIO.

Aviso nO 425/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.577, de 2001, de autoria do De
putado RICARDO BERZOINI.

Aviso n° 428/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.471, de 2001, de autoria do De
putado GUSTAVO FRUET.

Ofício/PRESI16.10.01, do Conselho da Justiça
Federal, prestando n° 2001011268, esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.787, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO.

Ofício n° 081,17.10.01, do Ministério da Cultu
ra, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.717, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA.

2001 , de autoria da
GUADAGNIN.

Aviso n° 176/AAP/GM11.1 0.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando IMTE, esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.602, de
2001 , de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso n° 311, 11.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.672, de
2001, de autoria da Deputada IARA BERNARDI.

Aviso nO 312, 11.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.529, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso n° 314, 11.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.207, de
2001 , de autoria do Deputado IVAN VALENTE.

Aviso n° 315, 11.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.603, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso nO 1.040/MJ, 11.10.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.359, de 2001, de autoria do De
putado VALDEMAR COSTA NETO.

Ofício n° 137/MEC, 15.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.658, de 2001, de autoria
do Deputado IVAN VALENTE.

Ofício n° 138/MEC, 15.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.552, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício n° 139/MEC, 15.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI nO 3.578, de 2001, de autoria
do Deputado REGIS CAVALCANTE.

Aviso n° 260, 15.10.01, do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci
melltos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.633,
de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
BERZOINI.

Ofício n° 296/MCT, 16.10.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.572, de 2001,
de autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO.

Aviso n° 416/MF, 16.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.505, de 2001 , de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN.
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Aviso n° 281/MME, 17.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, respondendo ao RI n° 3.620, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO lICA.

Aviso n° 282/MME, de 17.10.01, do Ministério
de Minas e Energia, respondendo ao RI n° 3.642, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERlOINI.

Aviso n° 283/MME, 17.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.654, de 2001, de auto
ria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso nO 285/MME, 17.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.611 , de 2001 , de auto
ria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE.

Aviso n° 286/MME, 17.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.613, de 2001, de auto
ria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso n° 288/MME, 17.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.615, de 2001 , de auto
ria do Deputado IVAN VALENTE.

Aviso n° 319, 17.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.426, de
2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso n° 320, 17.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.676, de
2001, de autoria do Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE.

Aviso n° 322, 17.10.01, do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.692, de
2001, de autoria do Deputado ROLAND LAVIGNE.

Ofício n° 555/MI, 17.10.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.741, de 2001, de
autoria do Deputado CARLlTO MERSS.

Ofício n° 556/MI, 17.10.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nO 3.342, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício n° 557/MI, 17.10.01, do Ministério da Inte
gração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.203, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 1312/GM17.10.01, do Ministério dos
Transportes, respondendo IMT, ao RI n° 3.650, de
2001, de autoria do Deputado DA. ROSINHA.

Aviso nO 1313/GM17.10.01, do Ministério dos
Transportes, respondendo IMT, RI n° 3.698, de 2001,
de autoria do Deputado EDSON ANDRINO.

Aviso n° 1314/GM/17.10.01, do Ministério dos
Transportes, respondendo ao RI n° MT/MT,3.678, de
2001, de autoria do Deputado MANOEL VITÓRIO.

Aviso n° 1316/GM17.10.01, do Ministério dos
Transportes, prestando IMT, esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.195, de 2001, de
autoria do Deputado LUCIANO CASTRO.

Aviso n° 1317/GM17.10.01, do Ministério dos
Transportes, prestando IMT, esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nO 3.485, de 2001, de
autoria do Deputado PAULO GOUVÊA.

Aviso n° 1318/GM17.1 0.01, do Ministério dos
Transportes, prestando IMT, esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.669, de 2001, de
autoria do Deputado GUSTAVO FRUET.

Aviso n° 1319/GM17.10.01, do Ministério dos
Transportes, prestando IMT, esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.629, de 2001, de
autoria do Deputado RICARDO BENlOINI.

Ofício n° 65/GM18.1 0.01, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e IMDIC, Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.674, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL.

Ofício n° 67/GM18.10.01, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e IMDIC, Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.688, de 2001 , de autoria do Deputa
do DR. ROSINHA.

Ofício n° 68/GM18.10.01, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e IMDIC, Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI nO 3.637, de 2001, de autoria do Deputa
do RICARDO BERlOINI.

Ofício n° 69/GM18.10.01, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e IMDIC, Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n° 3.598, de 2001, de autoria do Deputa
do SÉRGIO NOVAIS.

Ofício n° 145/MEC, 18.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.595, de 2001, de autoria
do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Ofício n° 146/MEC, 18.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.566, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZlIOTIN.
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Ofício nO 147/MEC, 18.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.685, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 182/AAP18.10.01, do Ministério do Tra
balho e Emprego, prestando /GM/MTE,esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.039, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

Aviso n° 183/AAP18.10.01, do Ministério do Tra
balho e Emprego, prestando /GM/MTE, esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.041,
de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO.

Aviso n° 184/AAP18.10.01, do Ministério do Tra
balho e Emprego, prestando /GM/MTE, esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.038,
de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO.

Aviso n° 185/AAP18.1 0.01, do Ministério do Tra
balho e Emprego, prestando /GM/MTE, esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.503,
de 2001 , de autoria da Deputada IARA BERNARDI.

Aviso n° 265, 18.10.01, do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci
mentos sobre os quesitos constantes dos Requeri
mentos de Informação nOs 3.622 e 3.623, de 2001 , de
autoria do Deputado DR. ROSINHA.

Ofício n° 302/GAB18.10.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando /MCT, esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.631, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI

Ofício n° 447/MP, 18.10.01, do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.657, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
EUGÊNIO.

Ofício n° 449/MP, 18.10.01, do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclare
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.667, de 2001, de autoria do Deputado MARÇAL
FILHO.

Ofício nO 1054/MJ, 18.10.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.641, de 2001, de autoria do De
putado RICARDO BERZOINI.

Ofício n° 305/GAB19.10.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando /MCT, esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.716, de
2001, de autoria da COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA.

Aviso n° 682/GM, 19.10.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.524, de 2001, de autoria do De
putado ROLAND LAVIGNE.

Aviso n° 683/GM, 19.10.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.535, de 2001, de autoria do De
putado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso n° 684/GM, 19.10.01, do Ministério da Sa
úde, respondendo ao RI n° 3.539, de 2001 , de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 685/GM, 19.10.01, do Ministério da Sa
úde, respondendo ao RI n° 3.593, de 2001, de autoria
do Deputado LUIZ ALBERTO.

Ofício n° 309/GAB22.10.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, respondendo /MCTao RI n°
3.660, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

Aviso n° 687/GM, 22.10.01, do Ministério da Sa
úde, respondendo ao RI n° 3.540, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 1191/C.Civil,22.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
66 de 17.09.01, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, respondendo à Indica
ção n° 896, de 2000, de autoria do Deputados
ALOIZIO MERCADANTE.

Aviso n° 11911C.Civil, 22.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
1.177 de 26.09.01, do Ministério dos Transportes, res
pondendo à Indicação nO 1.226, de 2000, de autoria
da Deputada NICE LOBÃO.

Aviso n° 1191/C.Civil, 22.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República, envia cópia do Aviso n°
124 de 27.09.01, do Ministério das Comunicações,
respondendo à Indicação n° 1.359, de 2001, de auto
ria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso n° 1191/C.Civil, 22.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO
72 de 14.09.01, do Ministério do Esporte e Turismo,
respondendo à Indicação n° 1.486, de 2001, de auto
ria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

Aviso n° 1191/C.Civil, 22.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
86 de 10.09.01, do Ministério da Cultura, responden
do à Indicação n° 1.568, de 2001, de autoria do Depu
tado JAIR BOLSONARO.

Aviso n° 1191/C.Civil, 22.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
593, de 20.09.01, do Ministério da Educação, respon-
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dendo à Indicação n° 1.571 , de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO.

Aviso nO 1191/C.Civil, 22.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO
592 de 20.09.01, do Ministério da Educação, respon
dendo à Indicação n° 1.716, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO.

Aviso n° 1191/C.Civil, 22.10.01, da Casa Civil da
Presidência da República, envia cópia do Aviso n°
528 de 17.09.01, do Ministério da Integração

Nacional, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 1.732, de 2001, de autoria do Deputado
PEDRO FERNANDES.

Ofício n° 1379/GM22.1 0.01, do Ministério do
Meio Ambiente, respondendo ao /MMA, RI n° 3.643,
de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
BERZOINI.

Ofício n° 1380/GM22.1 0.01, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando /MMA, respondendo ao RI
n° 3.579, de 2001, de autoria da Deputada MARCOS
AFONSO.

Aviso nO 290/MME, 24.10.01, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.677, de 2001, de auto
ria do Deputado SILAS CÂMARA.

Aviso n° 323/MCT, 24.10.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.609, de 2001,
de autoria do Deputado MIRO TEIXEIRA.

Ofício n° 083,25.10.01, do Ministério da Cultu
ra, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.632, de 2001, de autoria do De
putado RICARDO BERZOINl

Ofício/GAB/SECOM25.1 0.01, da Secretaria de
Comunicação de Governo da /PR/ ND 341 Presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.498, de 2001, de auto
ria do Deputado DR. HÉLIO.

Ofício n° 189/MEC, 26.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI nO 3.673, de 2001, de autoria
da Deputada IARA BERNARDI.

Ofício n° 190/MEC, 26.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.636, de 2001, de autoria
do Deputado RICARDO BERZOINI.

Ofício n° 191/MEC, 26.10.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que
sitos constantes do RI n° 3.682, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 279/MD, 26.10.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.496, de 2001 , de autoria do De
putado RICARDO FERRAÇO.

Aviso n° 280/MD, 26.10.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.606, de 2001, de autoria do De
putado RUBENS BUENO.

Aviso n° 281/MD, 26.10.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.584, de 2001, de autoria do De
putado SALOMÃO GURGEL.

Aviso n° 468/MF, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.605, de 2001 , de autoria do De
putado FREIRE JÚNIOR.

Aviso n° 469/MF, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.663, de 2001, de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN..

Aviso n° 470/MF, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, respondendo ao RI nO 3.639, de 2001, de auto
ria do Deputado RICARDO BERZOINI.

Aviso nO 471 /MF, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.651, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.

Aviso n° 472/MF, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.653, de 2001, de autoria do De
putado GUSTAVO FRUET.

Aviso n° 473/MF, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.652, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR.

Aviso n° 474/MF, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.614, de 2001, de autoria do De
putado L1NCOLN PORTELA.

Aviso nO 475/MF, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.610, de 2001, de autoria do De
putado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.

Aviso n° 1077/MJ, 26.10.01, do Ministério da Fa
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.701, de 2001, de autoria do De
putado MARCOS AFONSO.

Aviso n° 283/MD, 29.10.01, do Ministério da De
fesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos



Ata da octogésima quarta reunião ordinária
realizada em 11 de dezembro de 2001

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e
um, às quinze horas e trinta e oito minutos, no Plená
rio 01 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se ordinariamente a Comissão de Constituicão e
Justiça e de Redação, sob a Presidência do Deputado
Inaldo Leitão, estando presentes os Senhores Mem
bros Titulares, Deputado Zenaldo Coutinho e Osmar
Serraglio, Vice-Presidentes, Deputados Alceu Colla
res, Aldir Cabral, André Benassi, Bispo Rodrigues,
Cariolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antônio Cruz,
Edmar Moreira, Fernando Coruja, Geraldo Magela,

Onde se lê:

éOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

508 LEGISLATURA - 48 SESSÃO LEGISLATIVA

Leia-se:

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

51 8 LEGISLATURA _1 8 SESSÃO LEGISLATIVA

COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

51 8 LEGISLATURA - 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA

64792 Quarla-Icira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2001

constantes do RI nO 3.634, de 2001, de autoria do De- Ofício n° 463/AP-GM, 31.10.01, do Ministério
putado RICARDO BERZOINI. do Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando

Ofício n° 302/200129.10.01, da Subsecretaria esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
de Planejamento, Orçamento e /SPOAlSE/METAdmi- n° 3.665, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
nistração, prestando esclarecimentos sobre os quesi- MAGNO DE MOURA.
tos constantes do RI n° 3.638, de 2001, de autoria do Ofício n° 464/Mp, 31.10.01, do Ministério do Pla-
Deputado RICARDO BERZOINI. nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclareci-

Ofício n° 462/MP, 29.10.01, do Ministério do Pla- mentos sobre ~s quesitos constantes do RI n° 3.626, de
nejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclare- 2001, de autoria do Deputado LUIZ RIBEIRO.
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n° Aviso n° 1435/GM31.10.01, do Ministério dos
3.644, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO Transportes, prestando /MT, esclarecimentos sobre
BERZOINI. os quesitos constantes do RI n° 3.596, de 2001, de

autoria do Deputado MARÇAL FILHO.

Ofício n° 1435/GM/MMA,31.1 0.01, do Ministério
dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.604, de 2001, de auto
ria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

ERRATA

NO OCO N° 190, DE 17-11-99, páginas 54.826,
54.852 e 54.857.

Aviso n° 274,30.10.01, do Ministério da Agricultu
ra, Pecuária e Abastecimento, prestando esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.703, de
2001 ,de autoria do Deputado ORLANDO DESCONSI.

Aviso n° 275,30.10.01, do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, prestando esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.633,
de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
BERZOINI.

Aviso nO 478/MF, 30.10.01, do Ministério da Fa
zenda respondendo ao RI n° 3.519, de 2001, de auto
ria do Deputado ROLANDO LAVIGNE.

Aviso n° 715/GM, 30.10.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.680, de 2001, de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 716/GM, 30.10.01, do Ministério da Sa
úde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.684, de 2001, de autoria da De
putada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 1080/MJ, 30.10.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.476, de 2001 , de autoria do De
putado ARY KARA.

Ofício n° 6051/30.10.01, da Secretaria Especial
de Desenvolvimento Urbano da CEDu/PR, Presidên
cia da República, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes dos Requerimentos de Infor
mação nOs 3.276, 3.277, 3.278, 3.279 e 3.280, de
2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Ofício n° 328/GAB31.1 0.01, do Ministério da Ciên
cia e Tecnologia, prestando /MCT, esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI nO 3.681, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício n° 329/GAB31.1 0.01 , do Ministério da Ciên
cia e Tecnologia, prestando /MCT, esclarecimentos so
bre os quesitos constantes do RI n° 3.686, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
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lédio Rosa, Jaime Martins, José Antônio Almeida,
José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Marchezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda e os Senhores
Membros Suplentes, Deputados Átila Lins, Cleonân
cio Fonseca, Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias,
Freire Júnior, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Luís Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Odílio Balbi
noUi, Orlando Fantazzini, Osvaldo Reis, Professor Lu
izinho, Ricardo Ferraço, Ricardo Fiúza, Ricardo Ri
que, Roberto Balestra, Wagner Rossi e Waldir Pires.
Deixaram de registrar suas presenças os Senhores
Membros Titulares, Deputados Alexandre Cardoso,
Augusto Farias, Cezar Schirmer, Edmundo Galdino,
Eurico Miranda, Fernando Gonçalves, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Júlio Redecker,
José Priante, Júlio Redecker, Luciano Bivar, Nelson
Otoch, Nelson Trad, Renato Vianna, Robson Tuma,
Rolando Lavigne, Sérgio Miranda, Vilmar Racha e Zu
laiê Cobra. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, passando ao
exame da Ata da Octogésima Terceira Reunião Ordi
nária, realizada no dia seis da mês em curso. A reque
rimento do Deputado Aldir Cabral, foi dispensada a le
itura da Ata. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a Ata. Ordem do Dia: O
Deputado Aldir Cabral apresentou requerimento de
inversão de pauta, para apreciação do item quatro da
de número cento e sessenta e cinco, tendo sido apro
vado pelo Plenário da Comissão. 1) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo na 1.33212001 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informatica (MSC n° 745/2001) - que "aprova o ato
que outorga concessão à fundação Cultural Campos
de Minas para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Ge
rais". Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada unanimemente a
redação final. 2) Redação Final do Projeto de Lei na
1.071 A/1999 - do Sr. Rafael Guerra - que "dispõe so
bre normas gerais para celebração de consórcios pú
blicos, nos termos da Emenda Constitucional n2 19,
de 1997'. Relator: Deputado Osmar Serraglio. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada unanime
mente a redação final. 3) Projeto de Lei na
3.077Al2000 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade do atendimento odontológico
pela rede de unidades integrantes do Sistema Único
de Saúde - SUS". Relator: Deputado Osmar Serra-

glia. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do Relator. 4) Projeto de
Decreto Legislativo n° 922/2001 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC n° 1.250/2000) - que "aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Joviânia a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Joviâ
nia, Estado de Goiás". Relator: Deputado Geovan
Frettas. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovado unanimemente o parecer do Rela
tor. Os Deputados Geraldo Magela, Luiz Eduardo
Greenhalgh, José Dirceu, José Genoíno e Marcos
Rolim abstiveram-se de votar. 5) Projeto de Decreto
Legislativo na 967/2001 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC na
1.440/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação de Cachoeira
AltaGO (ACCCA) a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Cachoeira Alta, Estado
de Goiás". Relator: Deputado Geovan Freitas. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do Relator. O Deputa
dos Geraldo MageJa, Luiz Eduardo Greenhalgh, José
Dirceu, José Genoíno e Marcos Rolim abstiveram-se
de votar. 6) Projeto de Decreto Legislativo na
993/2001 - da Comissão1de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC na 1.249/2000) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Movi
mento Comunitário com Rádio Local Panorama FM a
executar serviço de radiofusão comunitária, na locali
dade de Custódia, Estado de Pernambuco". Relator:
Deputado Luciano Bivar. Parecer: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. Os Deputados Geraldo Magela,
Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu, José Genoí
no e Marcos Rolim abstiveram-se de votar. 7) Projeto
de Decreto Legislativo nO 997/2001 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC n° 1.604/2000) -que "aprova o ato que autoriza
a ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura
de Mozarlândia a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mozarlândia, Estado de Go
iás". Relator: Deputado Geovan Freitas. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do Relator. Os Deputados Ge
raldo Magela, Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu,
José Genoíno e Marcos Rolim abstiveram-se de vo
tar. 8) Projeto de Decreto Legislativo na 1.001/2001 -
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da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (MSC n° 1.681/2000) - que "aprova o
ato que outorga permissão à Rádio FM de Iporá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Piranhas, Estado
de Goiás". Relator: Deputado Geovan Fre~as. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vado unanyi-thente o parecer do Relator. Os Deputa
dos Geraldo Magela--u-iÊduardo Greenhalgh, José
Dirceu, José Genoíno e Marcos R abstiveram-se de
votar. 9) Projeto de Decreto Legislativo n° 1.051/2001
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC n° 1.605/2000)- que "aprova o
ato que autoriza a Rádio Comunitária Transamazôni
ca FM a executar serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Porto Velho, Estado de Rondônia".
Relator: Deputado Zenaldo Coutinho. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do Relator. Os Deputados Ge
raldo Magela, Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu,
José Genoíno e Marcos Rolim abstiveram-se de vo
tar. 10) Projeto de Decreto Legislativo n° 1.150/2001 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (MSC n° 1.671/00) - que "aprova o ato
que outorga permissão à Rádiodifusão Novo Mato
Grosso Ltda. a explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Denise,
Estado de Mato Grosso". Retator: Deputado Munia
Domingos. Parecer: pela constitucionalidade, junidici
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do
Relator. Os Deputados Geraldo Magela, Luiz Eduardo
Greenhalgh, José Dirceu, José Genoíno e Marcos
Rolim abstiveram-se de votar. 11) Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.155/2001 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nO
1.604/2000) - que "aprova o ato que autoriza o Insti
tuto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitá
rio de Coreaú - IRC a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Coreaú, Estado do
Ceará". Relator: Deputado Nelson Otoch. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
do unanimemente o parecer do Relator. Os Deputa
dos Geraldo Magela, Luiz Eduardo Greenhalgh, José
Dirceu, José Genoíno e Marcos Rolim abstiveram-se
de votar. 12) Projeto de Decreto Legislativo nO
1.158/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC n° 1.504/2000) -

que "aprova o ato que outorga concessão à Rádio Itaí
de Rio Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Rondonó
poiis, Estado de Mato Grosso". Relator: Deputado
Murilo Domingos. Parecer: pela constitucionalidade,
junidicidade e técnica legislativa. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do Relator. Os Deputados Geraldo Magela, Luiz
Eduardo Greenhalgh, José Dirceu, José Genoíno e
Marcos Rolim abstiveram-se de votar. 13) Projeto de
Decreto Legislativo n° 1.176/2001 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC n° 1.358/2000) - que "aprova o ato que renova
a concessão outorgada àFundação Bom Jesus de
Cuiabá para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso". Relator: Deputado Murilo Domingos.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do Relator. Os
Deputados Geraldo Magela, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, José Dirceu, José Genoíno e Marcos Rolim
abstiveram-se de votar. 14) Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.205/2001 - da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática (MSC n°
1.671/2000) - que "aprova o ato que outorga permis
são à GMN 3 Publicidade LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Diamantino, Estado de Mato Grosso".
Relator: Deputado Murilo Domingos. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do Relator. Os Deputados Ge
raldo Magela, Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu,
José Genoino e Marcos Rolim abstiveram-se de votar.
15) Projeto Decreto Legislativo n° 1.216/2001 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nO 1.710/2000) que "aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Rádio FM de
Nova Olímpia a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato
Grosso". Relator: Deputado Murilo Domingos. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do Relator. Os Depu
lados Geraldo Mageia, Luiz Eduardo Greenhalgh,
José Dirceu, José Genoíno e Marcos Rolim abstive
ram-se de votar. 16) Projeto de Decreto Legislativo n°
1.228/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e informática (MSC n° 1.819/2000) 
que "aprova o ato que autoriza a Fundação Para
Assistência Social e Desenvolvimento de Irapuan Pi-
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nheiro - FADIP a exec~tar serviço de radiodifusão co
munitária, na localidade de Deputado Irapuan Pinhei
ro, Estado do Ceará". Relator: Deputado Nelson
Otoch. Parecer: pela constituCionalidade, junidicidade
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer do Rela
tor. Os Deputados Geraldo Magela, Luiz Eduardo
Greenhalgh, José Dirceu, José Genoíno e Marcos
Rolim abstiveram-se de votar. 17) Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.229/2001 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n°
1.819/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Comunicação Comunitária Tucumaense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Tucumã, Estado do Pará". Relator: Deputado
Zenaldo Coutinho. Parecer: pela constitucionalidade,
junidicidade e técnica legislativa. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do Relator. Os Deputados Geraldo Magela, Luiz
Eduardo Greenhalgh, José Dirceu, José Genoíno e
Marcos Rolim abstiveram-se de votar. 18) Projeto de
Decreto Legislativo n° 1.244/2001 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC n° 1.898/2000) - que "aprova o ato que autoriza
a Fundação Assistencial e Educacional Betel a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sena Madureira, Estado do Acre". Relator: Depu
tado Zenaldo Coutinho. Parecer: pela constitucionali
dade, junidicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. Os Deputados Geraldo Magela,
Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu, José Genoí
no e Marcos Rolim abstiveram-se de votar. 19) PRoje
to de Decreto Legislativo nO 1.245/2001 - da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica (MSC n° 24/2001) - que "aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Emissora de Educa
ção Rural de Santarém Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santarém, Estado do Pará" Relator: Deputado Zenal
do Coutinho. Parecer: pela constitucionalidade, junidi
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do
Relator. Os Deputados Geraldo Magela, Luiz Eduardo
Greenhalgh, José Dirceu, José Genoíno e Marcos
Rolim abstiveram-se de votar. 20) Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.251/2001 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n°
145/01) que "aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Taquara Branca Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Pa-

ulo". Relator: Deputado José Roberto Batochio. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do Relator. Os Depu
tados Geraldo Magela, Luiz Eduardo Greenhalgh,
José Dirceu, José Genoíno e Marcos Rolim abstive
ram-se de votar. 21) Projeto de Decreto Legislativo n°
1.260/2 n° 1 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC n° 308/2001) - que
"aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação, Cultural e Social de Capanema a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Capanema, Estado do Pará". Relator: De
putado Zenaldo Coutinho. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. Os Deputados Geraldo Magela,
Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu, José Genoí
no e Marcos Rolim abstiveram-se de votar. 22) Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.273/2001 - da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nO 1.43912000) - que "aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural e Comunitária 'Normário Saies'
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Jussarf, Estado da Bahia". Relator: Deputa
do Coriolano Sales. Parecer: pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator Os Deputados Geraldo Maqela,
Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu, José Genoí
no e Marcos Rolim abstiveram-se de votar. 23) Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.290/2001 - da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC n° 369/2001) que "aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Orlando Zovico, para execu
tar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo". Relator: Deputado José Ro
berto Batochio. Parecer: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer
do Relator. Os Deputados Geraldo Magela, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, José Dirceu, José Genoíno e Mar
cos Rolim abstiveram-se de votar. 24) Projeto de De
creto Legislativo n° 1.315/2001 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infomática
(MSC n° 564/2001) que "aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Mundo Melhor a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mogi Guaçu, Estado de São Paulo". Relator: Deputa-
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do José Roberto Batochio. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. Os Deputados Geraldo Magela,
Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu, José Genoí
no e Marcos Rolim abstiveram-se de votar. 25) Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.349/2001 - Da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nO 535/2001) que "aprova o ato que outorga
concessão à Cabuginet Comunicações Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte". Re
lator: Deputado Zenaldo Coutinho. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do Relator. Os Deputados Ge
raldo Magela, Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu,
José Genoino e Marcos Rolim abstiveram-se de votar.
26) Projeto de Decreto Legislativo n° 1.487/2001 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC n° 1.041/2001) - que "aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Josefa Alvares,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de
Pernambuco". Relator: Deputado Aldir Cabral. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do Relator. Os Depu
tados Geraldo Magela, Luiz Eduardo Greenhalgh,
José Dirceu, José Genoíno e Marcos Rolim abstive
ram-se de votar. 27) Projeto de Decreto Legislativo n°
1.567/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação Informática (MSC n° 1.109/2001) - que
"aprova o ato que outorga permissão à Fundação Gil
van Costa, para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambu
co". Relator: Deputado Ricardo Rique. Parecer: pela
constitucionalidade, juricidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do Relator. Os Deputados Geraldo Ma
gela, Luiz Eduardo Greenhalgh, José Dirceu, José Ge
noíno e Marcos Rolim abstiveram-se de votar. 28) Proje
to de Lei n° 5.654/1990 - do Senado Federal (PLS
30211989) -que "dispõe sobre domicílio elertoral, filiação
partidária, propaganda elertoral graturta, e dá outras
providências". Foram apensados a este os Projetos de
Lei nOs 101/1991, 107/1991, 195/1999, 741/1991,
857/1999, 1.580/1999, 1.921/1989, 1.974/1999,
2.356/1991, 2.610/2000, 2.88812000, 2.999/2000,
4.431/1989 e 4.59212001 . Relator: Deputado Bispo Ro-

drigues. Parecer: pela constitucionalidade e, no mérrto,
pela rejeição deste e dos apensados. Foi concedida vis
ta conjunta aos Deputados Léo Alcântara e Aldir Cabral.
no dia quatro do corrente mês. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer
do Relatdr. 29) Projeto de Lei n° 5.30712001 - do Po
der Executivo (MSC n° 961/2001) - que "autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade
Federal de Petrolina, e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Luciano Bivar. Parecer: pela constrtucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado
Aldir Cabral procedeu à le~ura do parecer, em substrtui
ção ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do Relator. 30) Pro
jeto de Lei n° 5.492/2001 - do Poder Executivo (MSC n°
1.074/2001) - que "altera a redação do § 1° do art. 1° da
Lei n° 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, que dispõe so
bre a jornada de Médico, Médico de Saúde Pública, Mé
dico do Trabalho e Médico Veterinário da Administração
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais". Relator:Deputado Ricardo Rique.
Parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com emenda. O Deputado Bispo Rodri
gues procedeu à leitura do parecer, em substituição
ao Relator. Não houve discussão. Em votação foi
aprovado unanimemente o parecer do Relator. 31)
Projeto de Lei n° 1.41 OAl1999 - do Sr. Marcos Cintra 
que "dispõe sobre a aplicação de provas e a atribui
ção de freqüência a alunos impossibilitados de com
parecer a escola, por motivos de liberdade de cons
ciência e de crença religiosa". Foram apensados a
este os Projetos de Lei nOs 1.773/1 999 e 2.178/1 999.
Relator: Deputado Mendes Ribeiro Filho. Parecer:
pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição
deste e dos de nOs 1.773/99 e 2.178/99, apensados.
Foi concedida vista ao Deputado José Antônio Almei
da, em catorze de novembro do corrente ano. Discutiu
a matéria o Deputado Bispo Rodrigues. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do Relator. 32)
Projeto de Lei n° 2.044/1999 - do Sr. Antônio Jorge
-que "considera crime a ocultação do rosto com más
caras ou outros meios, pelos participantes de passea
tas e demais manifestações públicas". Relator: Depu
tado Coriolano Sales. Parecer: pela inconstitucionali
dade. O Deputado Dr Antonio Cruz procedeu à leitura
do parecer, em substituição ao Relator. Discutiu a ma
téria o Deputado Bispo Rodrigues. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do Relator. 33)
Projeto de Lei n° 1.936A11999 - do Senado Federal
(PLS n° 235/1999) - que "institui o Dia Nacional de
Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial e dá ou
tras providencias". Relator: Deputado lédio Rosa. Pa-
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recer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. O Deputado Aldir Cabral procedeu à leitu
ra do parecer, em substituição ao Relator. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. 34) Projeto de Lei n° 2.285/1999
do Senado Federal (PLS n° 111/1999) - que "institui o
Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária e dá ou
tras providências". Relator: Deputado Fernando Coru
ja. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda. O Deputado Bispo
Rodrigues procedeu à leitura do parecer, em substitu
ição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do Relator. O De
putado Aldír Cabral apresentou requerimento de in
versão de pauta, para apreciação do item nove da de
número cento e vinte e seis; e do item cinco da de nú
mero cento e quarenta e um, tendo sido aprovado
pelo Plenário da Comissão. 35) Projeto de Lei n°
2.672A12000 - do Senado Federal (PLS n° 512/1999)
- que "denomina rodovia Luiz Carlos Prestes' o trecho
que especifica da rodovia BR-020, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado José Genoíno. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa. O Deputado Dr. Antonio Cruz procedeu à leitura
do parecer, em substituição ao Relator. Discutiu a ma
téria o Deputado Bispo Rodrigues. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do Relator. O De
putado Aldir Cabral apresentou requerimento de in
versão de pauta, para apreciação do item quatro da
de número cento e nove, tendo sido aprovado pelo
Plenário da Comissão. 36) Projeto de Lei nO
2.358/2000 - do Sr. Nelson Proença - que "altera a
Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo
sobre a propaganda eleitoral por meio de Serviço de
Valor Adicionado, inclusive Internet, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Mendes Ribeiro Filho.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação. O Deputa
do Aldir Cabral procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. O Deputado Bispo Rodrigues
solicitou vista da matéria, que foi concedida pelo Se
nhor Presidente. 37) Projeto de Lei n03.364/2000-do
Senado Federal (PLS n° 56/2000) -que "inscreve o
nome de Plácido de Castro no "Livro dos Heróis da
Pátria". Relator: Deputado Nelson Pellegrino. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. O Deputado Alceu Collares procedeu à leitu
ra do parecer, em substituição ao Relator. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado oportunamente
o parecer do Relator. 38) Projeto de Lei n°
3429A12000 _do Senado Federal (PLS n° 659/1999) 
que "altera a Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973,

para incluir trecho da rodovia RO-133 na Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Naci
onal". Relator: Deputado Zenaldo Coutinho. Parecer:
pela inconstitucionalidade e injuridicidade. O Deputa
do Dr. Antonio Cruz procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovado unanimemente o parecer do Rela
tor. O Deputado Bispo Rodrigues apresentou requeri
mento de inversão de pauta, para apreciação do item
quinze da de número cento e catorze, tendo sido
aprovado pelo Plenário ia Comissão. 39) Projeto de
Lei nO 4.089A11998 - do Sr. Enio Bacci que "institui o
exame ginecológico preventivo gratuito, inclusive exa
me de mamografia, custeados pelo SUS". Foram
apensados a este os Projetos de Lei nOs 441/1999 e
848/1999. Relator: Deputado Fernando Coruja. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa este e dos apensados, nos termos dos subs
titutivos, e pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do Substitutivo da Comissão de Segu
ridade Social e Família. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovado unanimemente o parecer do Rela
tor. 40) Projeto de Lei n° 1.432A11999 - do Sr. Alcione
Athayde - que "institui o 12 de agosto como Dia Naci
onal da Juventude". Relator: Deputado lédio Rosa.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa. O Deputado Dr. Antonio Cruz proce
deu à leitura do parecer, em substituição ao Relator.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do Relator. O Deputado Bispo
Rodrigues apresentou requerimento de inversão de
pauta, para apreciação dos itens vinte e quatro e vinte
e cinco da de número cento e sessenta e cinco, tendo
sido aprovado pelo Plenário da Comissão. 41) Projeto
de Lei nO 3.050Al2000 - do Sr. Antônio Jorge - "torna
obrigatória a impressão, em todas as contas de ener
gia elétrica, do número do telefone de atendimento da
Ouvidoria da Agencia Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL'. Relator: Deputado tédio Rosa. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O Deputado Aldir Cabral procedeu à leitura do pare
cer, em substituição ao Relator. Discutiu a matéria o
Deputado Fernando Coruja. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do Relator. 42) Projeto de
Lei n° 3.289/2000 - do Sr. De Velasco - que "dispõe
sobre jogos de vídeo". Relator: Deputado Bispo Ro
drigues. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do Relator. O Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh apresentou uma consulta ao
Senhor Presidente, acerca da interpretação do art.
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185, § 3°, do Regimento Interno, entendendo que não
ser necessário apoiamento a eventual requerimento
de verificação da votação. O Senhor Presidente rece
beu a consulta, informando que no momento oportu
no responderá. 43) Projeto de Lei n° 1.436A11999 -do
Sr. Edison And rino - que "dispõe sobre a manutenção
de elevadores em edifícios públicos ou de uso coleti
vo e dá outras providências". Relator: Deputado Ro
land Lavigne. Parecer: pela inconstitucionalidade. O
Deputado Jaime Martins procedeu à leitura do pare
cer, em substituição ao Relator. O Deputado Fernan
do Coruja solicitou vista da matéria, que foi conced ida
pelo Senhor Presidente. 44) Projeto de Lei n°
1.588A11999 - do Sr. Luiz Sérgio - que "declara feria
do nacional o 'Dia da Consciência Negra' a ser cele
brado anualmente, na data de 20 de novembro em
alusão à morte do líder Zumbi dos Palmares". Foi
apensado a este o Projeto de Lei n° 1.686/1999. Rela
tor: Deputado José Dirceu. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do
apensado. O Deputado Luiz Eduardo Greenahlgh
procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Re
lator. O Deputado Vicente Arruda solicitou vista da
matéria, que foi concedida pelo Senhor Presidente.
45) Projeto de Lei n° 1.636A11999 Sra. Esther Grossi
- que assegura reunião semanal de estudos aos pro
fessores". Relator: Deputado José Genoíno. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa deste e do Substitutivo da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto. O Deputado Orlando Fantaz
zini procedeu à leitura do parecer, em substituição ao
Relator. Discutiram a matéria os Deputados Vicente
Arruda e Orlando Fantazzini. Em votação, foi aprova
do unanimemente o parecer do Relator. 46) Projeto
de Lei n° 1.730Al1999 - do Sr. Josué Bengtson - que
"modifica o art. 1° da Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário. Rela
tor: Deputado Zenaldo Coutinho. Parecer: pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, na for
ma do substitutivo. O Deputado Léo Alcântara proce
deu à leitura do parecer, em substituição ao Relator. O
Deputado Bispo Rodrigues solicitou vista da matéria,
que foi concedida pelo Senhor Presidente. 47) Projeto
de Lei n° 1.869A/1 999 - do Sr. Júlio Redecker - que
"autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que men
ciona" Relator: Deputado Roland Lavigne. Parecer:
pela inconstitucionalidade. O Deputado Aldir Cabral
procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Re
lator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do Relator. 48) Projeto de
Lei n° 1.894A/1999 - do Sr. Luiz Bittencourt - que
"obriga os postos revendedores de combustíveis

automotivos a exibirem cartazes de advertência
sobre o perigo do uso de telefones celulares nes
ses estabelecimentos". Relator: Deputado Alceu
Collares. Parecer: pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, nos temos do substitu
tivo. O Deputado Fernando Coruja procedeu à lei
tura do parecer, em substituição ao Relator. Discu
tiu a matéria o Deputado Fernando Coruja. Em vo
tação, foi rejeitado o parecer do Relator, que pas
sou a constituir voto em separado. Foi designado o
Deputado Fernando Coruja pará redigir o parecer
do vencedor. 49) Projeto de Lei n° 2.133A/1999 
do Sr. Alcione Athayde - que "torna obrigatória a
vacinação contra a rubéola de mulheres em idade
fértil". Relator: Deputado Léo Alcântara. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa deste e da emenda da Comissão de Segu
ridade Social e Família, com emenda. O Deputado
Orlando Fantazzini solicitou vista da matéria, que
foi concedida pelo Senhor Presidente. 50) Projeto
de Lei n02.219A/1999 - do Sr. Walfrido Mares Guia
- que "denomina 'Aeroporto de Montes Claros/Má
rio Ribeiro' o aeroporto da cidade de Montes Cla
ros, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado
Jaime Martins. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Discutiu a maté
ria o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer do Re
lator. 51) Projeto de Lei nO 2.290/2000 - do Sr. Ro
berto Pessoa e outros - que "denomina o canal
adutor das águas do rio São Francisco de Cabro
bó-PE a Jati-CE, canal Deputado Luís Eduardo
Magalhães". Relator: Deputado Paulo Maqalhães.
Parecer: rela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda. O Deputado Jai
me Martins procedeu à feitura do parecer, em
substituição ao Relator. Discutiram a matéria os
Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh e Jaime Mar
tins. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh solici
tou vista da matéria, que foi concedida pelo Se
nhor Presidente. 52) Projeto de Lei n02.442/2000
dos Srs. Gilmar Machado e Walter Pinheiro - que
"altera os dispositivos da Lei n° 4.024, de 20 de de
zembro de 1961 e dá outras providências". Relator:
Deputado Ney Lopes. Parecer: pela inconstitucio
nalidade deste e da emenda da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto. O Deputado Aldir Ca
bral procedeu à leitura do parecer, em substituição
ao Relator. O Deputado Orlando Fantazzini solici
tou vista da matéria, que foi concedida pelo Se
nhor Presidente. 53) Projeto de lei n0 2.791 A/2000
- do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a dis-



Ata da 248 Reunião, Realizada em 06 de
dezembro de 2001

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e
um, às dez horas e onze minutos, no plenário 11 do
Edifício Luís Eduardo Magalhães - Anexo " da Câ
mara dos Deputados, reuniu-se a Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a "investigar as rela
ções do Banco Central do Brasil com o sistema Finan
ceiro Privado - PROER", sob a Presidência do Depu
tado Gustavo Fruet, presentes os seguintes senhores
Deputados: Gustavo Fruet - Presidente; Milton Temer
- 2° Vice-Presidente; Romel Anízio - 3° Vice-Presi
dente; Alberto Goldman - Relator; Almeida de Jesus,
Ivan Valente, José de Abreu, Márcio Fortes, Paes
Landim e Pedro Bittencourt (titulares); Antônio do
Vale, João Caldas, José Pimentel, José Roberto Ba
tochio, Luiz Carlos Hauly, Ricardo Berzoini e Rubem
Medina (suplentes); Rubens Bueno (não-membro).
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados:
Danilo de Castro, Enivaldo Ribeiro, Fernando Gonçal
ves, Haroldo Lima, João Carlos Bacelar, José Borba,
Nelson Proença e Wagner Rossi. Havendo número
regimental, o Presidente declarou abertos os traba
lhos. Expediente: O Presidente comunicou o recebi
mento das seguintes correspondências: 1) Carta do
Sr. Hélio Duarte - Diretor Executivo do HSBC, solici
tando autorização para que possa acompanhar o Sr.
Michael Geoghegan (Diretor-Presidente do HSBC),
em face de dificuldades deste em se expressar em
língua portuguesa; 2) Ofício do Banco Central do Bra
sil, encaminhando cópias dos processos relativos aos
financiamentos concedidos ao amparo do PROER,
em resposta a ofício desta CPI para atender a Reque
rimento do Deputado José Roberto Batochio, aprova
do em 17 de outubro de 2001; 3) Ofício do Sr. Carlos
Eduardo de Freitas, Diretor do Banco Central do Bra
sil, encaminhando documentos subsidiários aos tra
balhos desta CPI. Ordem do Dia: A) Depoimento do
Dr. Pedro Sampaio Malan - Ministro de Estado da Fa
zenda; B) Deliberação de Requerimentos: I) Requeri
mento N° 60/01 - do Sr. Milton Temer e outros - que
"requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal
do Sr. Valdir da Costa Frazão, para os fins que especi-
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pensa de revista dos portadores de marcapasso cretária, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo
ou aparelho similar por portas magnéticas ou dis- Senhor Presidente e encaminhada à publicação no
positivos de segurança semelhantes". Relator: De- Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Inaldo
putado lédio Rosa. Parecer: pela constitucional ida- Leitão, Presidente.

de, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
O Deputado José Antônio Almeida procedeu à lei- DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO
tura do parecer, em substituição ao Relator: Discu- BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA
tiram a matéria os Deputados Fernando Coruja, Vi- FINANCEIRO PRIVADO" . (CPI- PROER).
cente Arruda'e José Antônio Almeida. Foi adiada a
discussão. Logo após, o Deputado Léo Alcântara
assumiu a Presidência da Comissão. 54) Projeto
de Lei n° 2.836/2000 - do Sr. Alex Canziani - que
"acresce inciso ao art. 105 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, incluindo o capacete como
equipamento obrigatório para motocicletas, moto
netas e ciclomotores". Relator: Deputado Coriolano
Saies. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa nos termos do substitutivo. O
Deputado Fernando Coruja procedeu à leitura do pa
recer, em substituição ao Relator. Discutiram a maté
ria os Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Vicente
Arruda e Orlando Fantazzini. Em votação, foi rejeitado
o parecer do Relator, que passou a constituir voto em
separado. Foi designado o Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh para redigir o parecer do vencedor. No
decurso da discussão, o Deputado Inaldo Leitão, re
assumiu a Presidência da Comissão. 55) Proposta de
Emenda à Constituição n° 226/2000 - do Sr. Coronel
Garcia e outros - que "altera os arts. 21 , 32 e 144 da
Constituição Federal para organizar e estruturar o sis
tema de perícia oficial". Relator: Deputado Jaime Mar
tins. Parecer: pela admissibilidade, com emenda. Foi
concedida vista ao Deputado André Benassi, em vin
te de novembro do corrente ano. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do Relator. 56) Projeto de Lei nO 4.781/2001 - do
Sra. Maria do Carmo Lara - que "revoga o § 2° do art.
28, altera a redação do caput e acrescenta a alínea
"e" ao § 1° do art. 29 da Lei n07.210, de 11 de julho de
1984, que "institui a Lei de Execução Penal". Foi
apensado a este Projeto de Lei n° 4.914/2001. Rela
tor: Deputado Léo Alcântra. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no médto,
pela aprovação deste e do apensado, com substituti
vo. O Deputado Vicente Arruda procedeu à leitura do
parecer, em substituição ao Relator. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. Nada havendo a tratar, no Plená
rio da Casa, o Senhor Presidente encerrou a reunião
às dezessete horas e cinqüenta dois minutos, convo
cando outra para a próxima quarta-feira, às nove ho
ras. E, para constar, eu Rejane Salete Marques, Se-
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fica"; 11) Requerimento N° 61/01 - do Sr. José Pimen
tel e outros - que "requer a quebra do sigilo bancário
e do sigilo fiscal do Sr. Flávio de Souza Siqueira, para
os fins que especifica"; 111) Requerimento n° 62/01 
do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a quebra do
sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Gilberto Losci
lha, para os fins que especifica"; IV) Requerimento n°
63/01 - do Sr. José Pimentel e outros - que "requer a
que»ra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Antô
nio Ademir Toledo da Silva, para os fins que especifi
ca"; V) Requerimento n° 64 - do Sr. Alberto Goldman
- que "requer cópias das comunicações de fatos envi
adas ao Procurador-Chefe da Procuradoria da Repú
blica no Estado do Paraná, conforme noticiado pelo
Of. DIRET-2001/3233 do Banco Central do Brasil; VI)
Requerimento n° 65/01 - do Sr. Ivan Valente - que
"requer sejam convocados os Srs. Gustavo Loyola,
ex-presidente do Banco Central do Brasil e José Edu
ardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bame
rindus, a comparecer a esta Comissão, numa mesma
audiência, para que, em conjunto, possam esclarecer
contradições nos procedimentos que antecederam a
intervenção pelo Banco Central naquela instituição fi
nanceira e sua inclusão no PROER". Passando à or
dem do dia, o Presidente anunciou o início da primei
ra parte da reunião, convidando o Ministro PEDRO
SAMPAIO MALAN a tomar assento à mesa e dando
conhecimento ao plenário do teor do termo de com
promisso assinado pelo depoente; em seguida con
cedeu-lhe a palavra para sua manifestação inicial.
Encerrada a primeira parte do depoimento da teste
munha, o Presidente concedeu a palavra, para suas
inquirições, aos senhores Milton Temer, Rubens Bue
no, Ivan Valente, Luiz Carlos Hauly e Alberto Gold
mano No período destinado às inquirições, a reunião
foi suspensa por dois minutos, em face de problemas
técnicos no Serviço de Sonorização e para dirimir dú
vidas sobre a ordem da lista de inscritos, tendo este
último assunto sido objeto de manifestações dos De
putados Rubens Bueno, José Roberto Batochio e
Ivan Valente, com os esclarecimentos pertinentes do
Presidente Gustavo Fruet. Concluído o depoimento e
considerando o início da ordem do dia da sessão ple
nária, extraordinária, da Casa, o Presidente Gustavo
Fruet esclareceu que as matérias (Requerimentos)
constantes da pauta ficavam com a apreciação adia
da para a próxima reunião. E, nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença do depoente e dos se
nhores Deputados, convocou reunião ordinária para o
dia 11 de dezembro de 2001, às 14 horas, no plenário
n° 06, com a seguinte pauta: a) tomada de depoimen
to dos Srs. Michael Geoghegan - Presidente do

HSBC e Euclides Nascimento Ribas - Presidente da
Associação Brasileira dos Acionistas Minoritários do
Grupo Bamerindus; b) Deliberação de Requerimen
tos, encerrando os trabalhos às treze horas e cin
qüenta e oito minutos. O inteiro teor da reunião foi gra
vado e as notas taquigráficas, após serem decodifica
das, farão parte deste documento. E, para constar, eu
Manoel Amaral Alvim de Paula, Secretário, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Gustavo Fruet, e encaminhada
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Declaro abertos os trabalhos da 24a Reunião da Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investi
gar as relações do Banco Central do Brasil com o sis
tema financeiro privado. Comunico aos Srs. Parla
mentares o recebimento das seguintes correspon
dências: do Sr. Hélio Duarte, Diretor Executivo do
HSBC, solicitando autorização para que possa acom
panhar o Sr. Michael Geoghegan, Diretor-Presidente
do banco em seu depoimento, visto que o mesmo tem
dificuldade em se expressar na Ifngua portuyuesa,
matéria que será inclusive objeto de deliberação da
Comissão; do Banco Central do Brasil, em atenção a
ofício enviado por esta Presidência, atendendo a re
querimento de autoria do Deputado José Batochio,
solicitando cópia de processos relativos aos financia
mentos concedidos ao amparo do PROER; do Banco
Central do Brasil, através do Diretor Carlos Eduardo
de Freitas, encaminhando subsídios aos trabalhos
desta CPI. Também comunico recebimento de ofício
da Diretora do Banco Central Sra. Tereza Grossi, refe
rente à informação encaminhada à Procuradoria da
República no Estado do Paraná; ofício do Presidente
do Banco do Brasil, com demonstrativo das opera
ções realizadas entre o banco, na modalidade de de
pósitos interfinanceiros, em relação ao Banco Nacio
nal; carta do Sr. Flávio Siqueira, primeiro liquidante do
banco CREFISUL e liquidante do banco
BAMERINDUS, com uma série de demonstrativos;
ofício do Secretário da Receita Federal relativo a
eventuais créditos fiscais do banco BAMERINDUS;
bem como ofício do Banco Central com uma relação
de vários votos relativos ao PROER. Esses documen
tos estão à disposição dos Srs. Parlamentares na Se
cretaria. Esta reunião foi convocada para a aprecia
ção de requerimentos constantes da pauta já divulga
da e para audiência pública com depoimento do Dr.
Pedro Malan, Ministro de Estado da Fazenda, já com
pondo a Mesa. Cumprindo as formalidades legais, foi
firmado pelo depoente termo de compromisso, que
integra o formulário de qualificação, de cujo teor faço
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a leitura: "Faço, sob a palavra de honra, a promessa
de dizer a verdade do que souber e me for pergunta
do," Dando início à nossa audiência, concedo a pala
vra ao Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Muito obri
gado, Exmo. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar
de Inquérito do PROER; Deputado Alberto Goldman,
Relator, Srs. Parlamentares, demais presentes. É
uma satisfação estar aqui nesta sessão para, mais
uma vez, trocar idéias, responder perguntas sobre um
tema que interessa ao Pais. Na verdade, eu tenho de
longa data uma posição firmada sobre o trabalho de
Comissões Parlamentares de Inquérito, que acho que
prestam um papel extremamente útil e construtivo a
esta discussão, e sempre achei que seu trabalho se
desdobra, se deveria desdobrar, em duas vertentes:
uma é a vertente investigativa propriamente dita, é o
debate, a tentativa de esclarecimento de questões
controvertidas, muitas vezes, pela sua própria nature
za, a busca de transparência e de diálogo, em última
análise. Esse trabalho investigativo vai até um certo
ponto, ao cabo do qual eu acho que as responsabili
dades passam à Justiça, Ministério Público; quando
for o caso, Polícia'Federal, porque há limites para tra
balho investigativo e suas conclusões por parte de
CPI. Mas ela é uma vertente fundamental desse pro
cesso. A segunda vertente, não menos importante, é
a vertente propositiva. Vale dizer: além de investigar,
espera-se, pelo menos eu acho que seria o ideal, que
uma Comissão Parlamentar de Inquérito pudesse, à
luz das discussões, sugerir o que mudar em termos
de práticas, procedimentos, legislação para lidar com
as questões levantadas e discutidas no contexto de
suas investigações. Então, é com esse duplo espírito,
com essa dupla expectativa, que eu acho que é perfe
itamente viável, conhecendo a competência tanto do
Presidente desta Comissão quanto do seu Relator,
quanto dos Parlamentares nela envolvidos, que eu
acho que é perfeitamente legítimo esperar que, ao
cabo de seus trabalhos, o relatório desta Comissão
não só fará um excelente trabalho investigativo e re
comendações aos órgãos competentes para a conti
nuidade do trabalho, como também indicará as propo
sições que lhe pareçam apropriadas para lidar com
alguns dos problemas identificados. Deixem-me fazer
um comentário inicial, antes de entrar especificamen
te no PROER, sobre a situação da economia brasilei
ra em, digamos, segundo semestre de 1993, quando
nós começamos a tomar medidas expressando uma
preocupação com o fato de que nós vínhamos numa
economia com uma taxa média anual de inflação de
quase 1.000% entre 1988 e 1992. Em 1993, ela esta-

va caminhando para 2.700%, e nós tínhamos algu
mas razões para acreditar que o sistema bancário
brasileiro teria alguns problemas não triviais de adap
tação a um cenário de relativa estabilidade de preços.
Nós criamos, ainda em 1993, o COMIF - Comitê de
Gerenciamento das Instituições Financeiras Federais
-,através do qual, trabalhando com eles, as Direções
do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNB e
BASA, nós não só construímos um colchão de liqui
dez, que tinha uma razão... Era um colchão de liqui
dez porque nós estávamos convencidos de que faría
mos uma aposta firme pela derrota da hiperinflação
no Brasil naquele período, e que essa queda abrupta
da inflação, na qual nós estávamos apostando, contra
a opinião de muitos, à época, em uma análise equivo
cada econômica e política, que essa queda abrupta
da inflação levaria a uma perda, também abrupta, da
receita inflacionária de um número expressivo de
bancos e que, portanto, era necessária a constituição
de um colchão de liquidez. Nós o fizemos para as ins
tituições financeiras federais, e foi o que permitiu a
passagem de junho para julho de 1994, quando o real
foi lançado, e a inflação caiu abruptamente, como
também tivemos várias reuniões com bancos comer
ciais estaduais, chamando a atenção para o mesmo
problema e para a necessidade de constituição de um
colchão de liquidez. E obviamente mencionamos o
mesmo nas várias reuniões públicas com bancos pri
vados, com o sistema bancário privado. Mas, além
disso, além da questão de curto prazo, do colchão de
liquidez para lidar com os efeitos de perda de receita
inflacionária, que representavam cerca de um terço
das receitas do sistema bancário brasileiro naquele
período, nós chamamos a atenção para um fato que
era mais estrutural e de maior importância: é que ha
via um número expressivo de bancos - não passíveis
de identificação claramente, mas a hipótese - que ti
nham custos de administração e outros nem sempre
compatíveis com a sua capacidade de geração de re
ceita operacional, que sempre depende da estrutura
dos seus ativos, da qualidade dos seus ativos. E, por
tanto, além da constituição do colchão de liquidez,
nós insistimos na necessidade de mudanças mais es
truturais, para que o sistema pudesse se adaptar a
um cenário de relativa estabilidade econômica, esta
bilidade de preço. Portanto, nós tínhamos ciência de
que a derrota da hiperinflação e um cenário de estabi
lidade relativa de preço colocaria aos bancos - e aqui
tem três grandes grupos de bancos, os bancos oficia
is federais, os bancos comerciais estaduais e os ban
cos privados, onde há grandes, médios e pequenos 
alguns problemas com que eles haviam se desabitua-
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do de lidar, ao longo de décadas de inflação crônica,
alta e crescente, e de uma crescente presença e par
ticipação de receitas inflacionárias no conjunto das
suas receitas totais. Isso, efetivamente, ocorreu com
a derrota da hiperinflação e o regime de maior estabi
lidade de preços. Alguns problemas que eram masca
rados pela inflação alta, crônica e crescente... Falou
comigo?

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Descul
pe, Sr. Ministro, é porque eu quero ouvir com atenção
a sua intervenção, estou sentindo que há um burburi
nho geral que dificulta a concentração, e há que se
prestar atenção em tudo que V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Desculpe a interrupção. Já solicitei que seja fechada
a porta e vamos garantir a palavra ao...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, eu
não sou aluno aplicado. É que vocês marcam presen
ça. Eu vim aqui para obrigatoriamente enfrentar. Vo
cês marcam presença, vocês vão elogiar de qualquer
maneira e não prestam atenção...

(Não identificado) - Você vai criticar de qual
quer maneira também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Peço atenção e quero assegurar a palavra ao Sr. Mi
nistro, por favor.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Muito obri
gado. Eu lhe agradeço, Deputado Fruet. Então, eu di
zia que o contexto que eu acho que esta discussão
poderia ser colocada de início é o contexto de uma
economia que mudou e mudou de maneira radical, da
hiperinflação, que era o que nós tínhamos, porque
não há outra maneira de definir uma taxa de inflação
de 30%, 40% ao mês, com tudo aquilo que ela masca
ra, para um regime de inflações, digamos, civilizadas,
que faz com que certas coisas apareçam com mais
transparência, dentre elas as dificuldades de algumas
instituições que haviam tomado, talvez por assenta
do, que o Brasil estava condenado a viver num perío
do de instabilidade ou inflação crônica, alta e cres
cente. Essas questões começaram a surgir... Em al
gumas instituições o número é um número expressi
vo, aliás há um trabalho excelente do meu ex-Secre
tário de Política Econômica do Ministério da Fazenda,
Prof. José Roberto Mendonça de Barros, que, quero
crer, esteve aqui prestando o seu depoimento sobre o
PROER, onde estão listados todo o processo de fu
sões, incorporações, liquidações, desaparecimento
de instituições de pequeno, médio e de grande porte
no sistema, que foi parte desse processo de ajusta-

mento a um cenário de maior estabilidade de preços.
A legislação disponível para lidar com essas ques
tões, que contemplava liquidação, intervenção e regi
me de administração especial temporária, era uma le
gislação que necessitava certo tipo de mudanças,
dado que tanto a intervenção quanto o chamado
RAET, o Regime de Administração Especial Tempo
rária, eram naquele contexto quase como que ante
câmaras de um processo de liquidação. Nós, depois
da experiência do Econômico, no qual fizemos uma
intervenção em agosto de 1995, seguida logo depois
de um problema grave, que era um problema de frau
de no Banco Nacional, que exigia uma solução rápida
- nós estamos falando aqui talvez do oitavo maior
banco privado brasileiro, se me lembro bem no caso
do Econômico, e se me lembro também do quarto
maior banco privado brasileiro, no caso do Nacional
-,estava a exigir, dado que estamos falando de mi
lhões de depositantes e aplicadores nesses bancos.
Uma das visões mais equivocadas, e que ouvi reitera
das vezes repetidas inclusive aqui nesta Casa, era de
que o nosso propósito era - vou usar a expressão que
ouvi dezenas de vezes - salvar banqueiros falidos.
Isso é um grave equívoco que mostra, a meu ver, um
desconhecimento do fato de que instituições financei
ras não trabalham com recursos de banqueiros. As
instituições financeiras, bancos em particular, traba
lham com recursos de terceiros, depósitos, em alguns
casos, de milhões de brasileiros e brasileiras, contas
correntes, cadernetas de poupança, aplicações finan
ceiras de milhares de empresas brasileiras de peque
no porte, médio porte, grande porte. Esta é a razão
pela qual, sabedores do fato de que banco trabalha
com recursos de terceiros e do significado que existe
em termos da cadeia de pagamentos no sistema, de
permitir a falência de um grande banco e, portanto, a
perda total dos recursos de terceiros, dos depositan
tes do banco, que nenhum país do mundo tem uma
atitude de totalleniência em relação a essa questão.
Eu já tive oportunidade de citar, nesta Casa, exem
plos, por exemplo, de decisões do Poder Público de
vários países do mundo ao se defrontarem com situa
ções como esta que, infelizmente, ocorrem. O siste
ma tem certas características que, às vezes, permi
tem que as coisas fujam um pouco de controle. Temos
um exemplo nos Estados Unidos da América do Nor
te, que têm uma fiscalização e supervisão bancária
das melhores do mundo. Houve uma falência das as
sociações de poupança e empréstimo, há vinte anos
atrás, que exigiu uma intervenção do Governo nor
te-americano a um custo estimado entre 200 e 300 bi
lhões de dólares, o saneamento do sistema das sa-
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vings and loans, ou associações de poupança e em- mentos; no caso de economias abertas, tem o risco
préstimo norte-americanas. Há uns quinze, vinte de câmbio, que são mudanças nas taxas de cãmbio,
anos atrás, o nono maior banco privado norte-ameri- quando há ativos e passivos nele denominados; há
cano, chamava-se Continentallllinois, também foi sal- risco de transferência, que é o caso de o banco, ape-
vo. Não que o seu banqueiro foi salvo. Os donos do sar de não ter problemas de risco de câmbio, ter uma
banco perderam o que tinham, deixaram, como aqui inabilidade para obter moeda estrangeira para arcar
no Brasil, a atividade bancária, mas a decisão do Go- com seus compromissos externos; e, vamos falar
verno norte-americano, à época, foi a de não permitir francamente, há riscos políticos e há riscos de fraude.
que o nono maior banco privado americano simples- Portanto, aqui existem sete tipos de riscos que estão
mente fosse à garra, com a perda dos depósitos e presentes num banco qualquer e são a razão pela
aplicações naquele banco de milhões de cidadãos qual esta atividade, em qualquer país do mundo, é re-
norteamericanos. Mesmo no caso do Banco da Nova guiada. A importância da supervisão e da regulação
Inglaterra, que era o 33° maior banco privado ameri- bancária é essencial. Eu devo dizer que o Brasil fez
cano, a decisão foi de uma intervenção para evitar a enormes progressos nessa área, ao longo dos últi-
sua queda também, porque a avaliação - e há sem- mos sete e oito anos, reconhecidos internacional-
pre um elemento de julgamento, como tudo importan- mente por analistas isentos. Depois que o Brasil en-
te na vida - foi de qU,e a economia da Nova Inglaterra, trou como membro pleno, acionista do Banco de
na qual o banco tinha uma grande presença, seria Compensações Internacionais, que é o banco central
profundamente prejudicada, com perdas de émpre- dos bancos centrais e que participa ativamente das
gos, postos de trabalho e investimentos se o Governo atividades de troca de informações e experiências en-
americano permitisse a falência do banco. Houve tre reguladores e supervisores bancários, depois que
uma intervenção que levou à mudança do controle passou a fazer parte desse sistema que define, em
acionário do banco, mas à preservação dos seus de- termos do Acordo da Basiléia, requerimentos míni-
pósitos, dos seus participantes no banco. Houve mui- mos de capital mínimo e regulação prudencial, essas
tos casos de bancos menores onde não houve essa questões melhoraram e muito no Brasil. Agora, aqui
implicação de que a decisão foi para liquidação pura e no Brasil, como em qualquer país do mundo, estamos
simples. O mesmo se aplica na França, no caso do lidando com seres humanos, com instituições forma-
Credit Lyonais; o mesmo na Itália, nO caso do Ambro- das por seres humanos e, portanto, falíveis, e, portan-
siano; o Banco de Crédito Italiano, se não me lembro; to, existem problemas, sempre existiram e sempre
o mesmo se aplica ao que foi feito no Chile; no Méxi- existirão. Não existe 100% de certeza absoluta de que
co; na Suécia, que passou por uma profunda crise fi- nunca teremos nenhum tipo de problema aqui, como
nanceira e bancária a um custo altíssimo. Quer dizer, em outro qualquer país do mundo. Nós estamos falan-
a literatura internacional é cheia de exemplos de deci- do de seres humanos, instituições formadas por se-
sões que são tomadas por governos para evitar que res humanos e, portanto, falíveis. O nome do jogo é
problemas de uma instituição de porte que afeta os reduzir essa taxa de problemas potenciais através de
seus aplicadores e depositantes, que em algumas melhorias no sistema de revolução, regulação ou su-
instituições se contam em milhões, sejam afetados pervisão bancária. É inviável uma idéia que vejo com
com todas as implicações em termos de efeitos dani- freqüência de que fraudes possam ser detectadas em
nhos sobre o sistema de pagamento. E eles partem tempo real, resolvidas on line, porque, pela própria
do seguinte princípio, que é correto: os bancos, princi- natureza, às vezes é necessário um pouco mais de
palmente os bancos comerciais, eles trabalham com tempo para que se descubra uma fraude desse tipo e,
riscos, um volume de riscos significativos muito supe- às vezes, o grau de sofisticação é extremamente sig-
riares em termos da magnitude das suas operações nificativo nessa área, mas não há dúvida para quem,
ativas, a sua base de capital. A maioria dos passivos de boa-fé e de maneira isenta que esteja, tenha
desses bancos são considerados como disponíveis acompanhado a evolução do sistema de fiscalização,
pelos seus aplicadores e depositantes e perfeitamen- supervisão e regulação bancária no Brasil ao longo
te seguros, o que nem sempre é o caso. Há pelo me- dos últimos oito anos, que houve um enorme progres-
nos sete tipos de riscos que um banco carrega. Ele so, embora como sempre, como tudo na vida, seja
carrega riscos de mercado, que são alterações dos possível avançar e melhor fazer. Isso é reconhecido
preços dos ativos; riscos de crédito, que são proble- internacionalmente hoje no Brasil. Mas deixe-me vol-
mas de repagamento dos seus devedores; riscos de tar, então, ao PROER, ao que o motivou. Nós precisa-
pagamentos, que são rupturas na cadeia de paga- mos de um sistema que fosse mais ágil, que pudesse
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responder mais rapidamente a situações que, se não
resolvidas em tempo hábil, poderiam levar a uma cor
rida bancária e à perda dos depósitos de milhões. Em
alguns bancos desses de grande porte, nós estamos
falando de milhões de depositantes, não é de uma mi
noria ou só dos recursos do banqueiro, como vejo
com freqüência erradamente apresentados. O objeti
vo era com a preservação da economia de milhões de
brasileiros e do funcionamento do sistema através de
uma resolução rápida, antes de que os problemas de
uma instituição, na medida em que tudo isso é uma
cadeia de pagamentos, quer dizer, se uma empresa
ou uma instituição não paga, aquele que deveria re
ceber e que também tinha compromisso, também não
paga, e nós sabemos os efeitos de colapsos dessa
natureza por comparações internacionais. Esse tra
balho do Prof. José Roberto Mendonça de Barros,
que está disponível no site do Ministério da Fazenda
há algum tempo, tem uma seção que é uma compara
ção internacional: quanto custou a resolução de pro
blemas de crises bancárias nos Estados Unidos, no
Chile, no México, na Suécia, na França, no Japão, em
outros países que estão agora ainda por resolver
esse problema no Brasil? E ele mostra que no caso
do Brasil é um dos menores custos em termos de
comparação internacional. E, como tudo na vida é re
lativo, esse custo deve ser comparado com o custo de
uma inação, da omissão, do nada fazer e deixar sim
plesmente que o processo seguisse o seu curso.
Estou convencido que o custo seria muito maior do
que o custo incorrido e do qual, como notou correta
mente talvez o melhor economista brasileiro do sécu
lo que passou, Mário Henrique Simonsen, certos
componentes e elementos desse custo não se sabe
aprioristicamente, só se sabe depois de que se con
cluiu o processo de venda e liquidação dos ativos da
parte do banco que foi separada do banco em funcio
namento, e esse processo demanda tempo, mas os
trabalhos que foram distribuídos pelo Banco Central,
e quero crer que explicados aqui, mostram que aqui
nós estamos falando de empréstimos com garantias,
garantias de 20% a mais do que o valor do emprésti
mo, e que há um processo de liquidação dos ativos,
de liquidação duvidosa, em andamento ou em curso.
E dizia Mário Henrique Simonsen com muita proprie
dade: "O custo é conhecido um pouco mais ao final,
depois que se vê o que foi possível vender e os pre
ços obtidos pelos ativos". É equivocada essa idéia de
que o custo pode ser líquido, o resultado geral da ope
ração possa ser calculado com precisão no início do
processo. Agora o que se sabe no início do processo
é a magnitude, o volume das operações de crédito

contra garantias que foram realizadas, mas o custo lí
quido final depende da venda dos ativos, e eles são
expressivos. Há uma tabela que quero crer que tenha
sido distribuída aqui que mostra que há uma recupe
ração expressiva do volume de créditos iniciais e que
permitiu esse cálculo do Prol. Mendonça de Barros 
existem outros -, que o custo brasileiro é e será um
dos menores do mundo em relação a operações des
sa natureza que acho que são defensáveis. Nós cria
mos um mecanismo garantidor de crédito para garan
tir ao pequeno aplicador brasileiro a garantia que até
20 mil reais, e, devo dizer, é a expressiva maioria das
aplicações no Brasil. No caso de um desses bancos
que mencionei, noventa e três vírgula alguma coisa
por cento das aplicações e depósitos no banco ti
nham um valor inferior a 20 mil reais. Eles estão hoje
protegidos pelo fundo garantidor de depósitos, cujos
recursos vêm do próprio sistema financeiro. É uma
taxa que é cobrada dos bancos pelos seus depósitos
e constitui esse fundo, que permite garantir até 20 mil
reais na suposição de que aqueles que aplicam mais
de 20 mil reais têm mais informação sobre onde estão
aplicando os seus recursos. Não quero entrar em de
talhes aqui - tenho certeza de que perguntas virão 
sobre casos dos bancos que vêm atraindo maior
atenção nesta Comissão, Econômico, Nacional, o
BAMERINDUS, tenho certeza de que virão algumas
perguntas sobre isso, mas queria dizer, primeiro:
qualquer Ministro da Fazenda, qualquer Presidente
de Banco Central, de qualquer que fosse o partido
que estivesse se defrontando com uma situação
como essa e que fosse responsável, e não irrespon
sável - acho que todos seriam responsáveis -, não
teria feito uma coisa muito diferente do que foi feito,
tanto no PROER quanto nos PROERs dos bancos co
merciais estaduais, quanto no fortalecimento das ins
tituições financeiras federais, porque, na verdade,
não fazê-lo significaria correr um risco de conseqüên
cias imprevisíveis para o funcionamento do sistema,
que o sistema bancário brasileiro hoje é reconhecido
internacionalmente. Não é opinião minha, não é opi
nião nossa, é uma opinião de analistas externos de
várias áreas e vários setores privados e públicos dos
setores oficiais do resto do mundo, que consideram
que o sistema bancário brasileiro é um sistema sólido,
e essa solidez foi alcançada por conta de trabalhos
que foram desenvolvidos ao longo dos últimos sete,
oito anos, nesses três componentes que mencionei
anteriormente: no setor privado, no sistema de ban
cos comerciais e estaduais, onde na verdade o custo
das tentativas de resolução do problema foram em
muito superiores aos custos de resolução de proble-
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mas em bancos comerciais privados. Mas foi um
grande avanço porque, de longa data, nossa expe
riência aqui mostrou que banco comercial estadual ou
que banco, na verdade, e atividade política e diretori
as políticas que se renovam a cada mandato do Go
vernador, o uso político de banco para empréstimos a
governos e empresas de Estado são questões proble
máticas, que devem ser evitadas. Essa é a razão que
nos levou a um processo através do qual o Banco do
Estado do Rio de Janeiro; o Banco de São Paulo; os
dois bancos de Minas Gerais, Crédito Real e Banco
de Minas Gerais; o Banco do Estado do Paraná; o
Banco do Estado da Bahia; o Banco de Pernambuco;
o Banco da Paraíba; o Banco do Estado de Goiás e
agora, nos próximos meses, o Banco do Amazonas,
Ceará, Piauí e Santa Catarina estão em processo de
privatização. Acho que isso fortalece o sistema ban
cário brasileiro, e os próprios Governadores hoje se
convenceram de que o benefício que deriva de man
ter e capitalizar um banco comercial estadual é muito
menor do que era no passado. Quando havia inflação
alta, crônica e crescente, o banco era uma forma de
passar ao largo de restrições orçamentárias e, atra
vés de empréstimos, muitas vezes determinados sem
uma apropriada análise de risco de crédito da opera
ção, eram formas temporárias e transitórias de lidar
com restrições orçamentárias. No caso das institui
ções financeiras federais, nós capitalizamos o Banco
do Brasil, em 1996. Agora, nesse período mais recen
te, fizemos um profundo processo de mudanças, que
faz com que Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nor
deste e BASA sejam hoje instituições muito melhores,
mais eficientes, mais competitivas do que jamais fo
ram na história deste País. Eu não queria me estender
demais, Sr. Presidente. Era melhor encerrar por aqui,
dizendo que muita gente, talvez em particular o cida
dão comum, não dado a tecnicalidades, ou não moti
vado por considerações exclusivamente de natureza
política, de pura crítica ao Governo, numa crítica equi
vocada, que o único objetivo dessa questão era - vol
to a usar a expressão que ouvi dezenas de vezes 
salvar banqueiro falido, que é um equívoco. Muito ci
dadão brasileiro talvez não tenha interesse, mesmo,
de mergulhar nas tecnicalidades, detalhes técnicos
do PROER. Talvez não saiba exatamente o que é.
Mas eu queria dizer que, graças ao PROER e graças
ao PROES o cidadão brasileiro também não sabe o
que é uma crise bancária, do tipo que viveram vários
países, e não só em desenvolvimento, mas países
desenvolvidos também. Ela foi evitada, e poderia ter
tido lugar, caso nós tivéssemos uma postura passiva
e assistíssemos sem ação a uma falência de um ban-

co de porte com três, quatro milhões de depositantes.
Volto a dizer, cidadãos brasileiros e brasileiras, pe
quenas empresas brasileiras, aplicadores de todo o
tipo, que perderiam as suas aplicações no caso de
uma falta de ação por parte do Governo. De modo que
eu acho que sempre há detalhes e questões que po
dem ser discutidas, com aquele benefício de, passa
dos cinco, seis, sete anos - porque sempre é possível
alguém descobrir-se um gênio sobre coisas passa
das, já com benefício de tê-Ias conhecidas -,mas eu
quero assegurar, para aqueles que tinham a respon
sabilidade de tomar decisões difíceis, em momentos
tensos, com possibilidades e riscos extremamente
elevados, no geral, as decisões foram corretas. E é
uma das razões pelas quais o sistema bancário brasi
leiro, hoje, volto a dizer, é doméstica e internacional
mente reconhecido como um sistema sólido. E a su
pervisão e regulação bancária no Brasil, que apren
deu com os erros do passado, que veio corrigindo de
ficiências que havia no passado ao longo desses tem
pos, hoje é muito melhor do que jamais foi na história
deste País, o que não quer dizer que não possa e não
deva ser melhorado. Esse é um processo que se des
dobra no tempo e que eu acho que vem melhorando.
Há falhas aqui e ali a serem corrigidas. Há problemas
que existiram, que existem e que existirão aqui, como
em qualquer país, dada a sofisticação de alguns dos
participantes e procedimentos que ficam numa zona
cinzenta entre o permitido e o não permitido, ques
tões de ligações internacionais, com as quais o Brasil
vem tendo uma posição extremamente ativa, como o
combate a certos tipos de ações em paraísos fiscais e
centros off-shore. O Brasil é parte, hoje, de uma ação
efetiva internacional contra certos tipos de procedi
mentos. Eu acho que o balanço dos últimos anos nes
sa área não é, de forma alguma, um balanço negativo.
Embora, volto a insistir, nós, e qualquer Governo que
venha a nos suceder, teremos que dar continuidade a
esse processo. E é nisso que eu baseio a minha confi
ança em um gradual processo de melhora dessa
questão de regulação, supervisão bancária, detecção
de fraudes, inconsistências e fortalecimento do siste
ma. Não foi outro o propósito. Eu concluo aqui, Sr.
Presidente, dessas medidas ao longo dos anos que
fortalecer o sistema bancário brasileiro, o sistema pri
vado; resolver problemas graves do sistema comerci
ai estadual, onde havia problemas monumentais, no
contexto de estabilidade relativa de preços, e fortale
cer as instituições financeiras federais. Essa não é
uma tarefa que se conclua em caráter definitivo em
determinada data, mas é um processo. E eu acho que
o processo vem caminhando na direção correta. Era o
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que eu tinha a dizer, à guisa de introdução. Estou à
disposição da Mesa e dos Parlamentares presentes
para o debate que se seguirá. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Diante do número de Parlamentares inscritos, eu
pediria a compreensão dos Parlamentares em rela
ção à seqüência da lista de inscrição, e também a co
laboração para que todos possam, efetivamente, ter a
oportunidade de se manifestar, em razão do número
de inscritos.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Sr. Presi
dente, apenas uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Eu gosta
ria de sugerir à Mesa que as respostas do Sr. Ministro
fossem dadas à interpelação de dois em dois Parla
mentares.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pela or
dem, para contra-arrestar, Sr. Presidente...

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Apenas
isso. Como sugestão, Sr. Presidente, quero frisar
bem.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu quero
contra-arrestar. Comissão Parlamentar de Inquérito
não tem nada a ver com audiência pública. Eu quero
que esta CPI mantenha o procedimento que tem
mantido para aqueles Parlamentares que têm compa
recido a todas as sessões da CPI, que é o de pergun
ta e resposta. Isto não é uma audiência pública para
esclarecimento de políticas gerais. Isso é uma Comis
são de investigação. Eu faço questão absoluta de
manter o Regimento neste ponto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Pela ordem, o Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
não vou solicitar a possibilidade que eu tenho, neste
momento, de ser o primeiro a fazer inquirição ao de
poente. Agora, evidentemente, solicitaria aos Srs. De
putados - nós não pretendemos fazer disso daqui um
processo... um processo esclarecedor, sim - que fos
sem o mais objetivos possível, tanto nas perguntas
quanto nas respostas. Éo que eu solicitaria a V. Exa.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Deputado Ivan Valente, até para que ganhemos
tempo, eu reitero o compromisso de encaminhar
como é o procedimento da CPI. E o apelo que fiz foi

de colaboração. De forma alguma, mudar qualquer
procedimento. Então, pela ordem, concedo a palavra
para as suas inquirições ao Deputado Milton Temer.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, lamentavel
mente, o nosso Ministro Pedro Malan, que normal
mente, com toda a divergência que tenho, sou obriga
do a reconhecer que é um debate que eu gosto de fa
zer, pelo brilho das argumentações, dessa vez foi
pouco original. V.Exa. apenas reproduziu os depoi
mentos que vem dando sobre isso desde 1995, como
se nada tivesse de novo aparecido, antes mesmo da
intervenção do BAMERINDUS. Os argumentos são
os mesmos. Eu quero dizer que nunca usei a expres
são que o PROER é um instrumento para salvar ban
queiros falidos. Eu uso outra expressão: o PROER é
um instrumento que privilegiou banqueiros escolhi
dos, o que é outra coisa. E dizer que banqueiros fali
dos perderam tudo? Eu não sei se perderam tudo. A
situação deles, hoje, pessoal, não é uma situação...
alguns até ameaçam ter condições, pelos lucros aufe
ridos com títulos que lhes foram trocados, em termos
de dívida pública, muito embora não se discorresse
atrás daquilo que evadiram de divisas, hoje até po
dem ter recursos materiais para se tornarem banquei
ros dos mesmos bancos, talo lucro que obtêm com
esses títulos de correção. A segunda questão que eu
queria colocar é que esse PROER veio para salvar
correntistas, o que não é correto no meu modo de ver,
também, bastando analisar os dados do Banco Cen
trai da ocasião. Ou seja, o Banco Nacional, no mo
mentoda sua intervenção, que se lhe aplicou o RAET,
tinha como ativo de correntistas algo em torno de 2 bi
lhões e 700 milhões. O que se aplicou ali foi perto de 7
bilhões na primeira mão. A mesma coisa com o Banco
Econômico. Correntista foi menos da metade do que...
Aliás, e mais, o buraco do Banco Econômico, quando
começou a operação do Banco Central em cima dele,
em abril- eu digo a operação concreta -,era de 700
milhões. Chegou a 2 milhões, 2 bilhões e 700, 3 bi
lhões e 900 no momento da intervenção. Buraco reco
nhecido. Ou seja, nessa operação lenta, submetida a
interesses políticos, nós perdermos 2 bilhões e 600
milhões? Aí, é por incompetência. mesmo. Não sei se
é só do Banco Central, ou se é da equipe econômica
no seu conjunto, que não tinha ainda força política
para os enfrentamentos que tinha que fazer com
quem patrocinava o Banco Econômico. O sistema fi
nanceiro é sólido no Brasil? Eu não tenho nenhuma
dúvida. Nenhuma dúvida eu tenho de que o sistema
financeiro brasileiro é sólido. O sistema financeiro pri
vado quer se associar aos bancos internacionais. O
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problema é excitar e aceitar as enquêtes internacio
nais quando elas se referem ao simultâneo, no perío
do de sete anos, desenvolvimento do índice de de
senvolvimento humano do País. É bom dizer que o
sistema financeiro brasileiro é um exemplo? Eu não
tenho nenhuma dúvida. Aliás, é, fundamentalmente, o
que o meu partido diz: este Governo produziu uma ex
celente concentração de capital na mão de alguns
banqueiros. O problema é que o que se produziu de ri
queza produziu, simultaneamente, um grau de depre
dação das condições sociais deste País desconheci
das, incomparáveis no nosso período republicano.
Então, vamos à questão - a'liás, V.Exa., muito cuida
dosamente, não usou uma expressão que todo mun
do está usando, mas que já usou em outras ocasiões:
não falou no risco sistêmico. O PROER era algo que
tinha como fundamento o risco sistêmico, a partir do
perigo da intervenção no Econômico. Só para falar
das questões gerais, quero dizer que, simultanea
mente, com todos os exemplos que foram dados, o
Banco Barings teve uma que~ra de 1 bilhão, prejuízo
que lhe foi aplicado por um golpista competente 
aliás, eu torci por ele, contra o banqueiro. A City não
teve nenhum problema. Aceitou tranqüilamente o fe
chamento de um banco tradicional inglês, e não aba
lou coisa nenhuma lá. Mas, no Brasil, o risco era gran
de, porque os depósitos começaram a se evadir dos
bancos privados e foram para os bancos públicos ou
internacionais. Aqui, não se lêem os dados do próprio
Banco Central, que são bem-feitos e dão o seguinte
levantamento: a intervenção do Banco Econômico se
deu em agosto de 95, quando havia depósitos à vista,
a prazo e na poupança, na ordem de 91 bilhões e 900
milhões nos bancos nacionais públicos; 65 bilhões e
200 milhões nos bancos privados nacionais; e 10 bi
lhões nos bancos estrangeiros. Não houve nenhuma
queda. Manteve-se o patrimônio, enfim, os índices de
depósitos à vista, a prazo e poupança nos bancos pri
vados, no mês de setembro. No mês de outubro, su
biu para 66 bilhões. No mês de novembro, foi para
67,7 bilhões, quando se dá o PROER. Ou seja, de
agosto a novembro, há um aumento de 2 bilhões e
500 milhões de dólares nos bancos privados, porque,
nessa ocasião, o real era igual ao dólar. Quem quises
se, trocava. Mesmo que não fosse concreto, era real.
Em dezembro, já eram 69 bilhões e 400 milhões.
Então, não é esse o problema, absolutamente, de ris
co sistêmico que haveria. Pelo contrário: já aplicado o
PROER, vamos ver, em dezembro, uma queda. Ou
seja, o PROER é que assustou os depositantes, por
que, em dezembro, o total de depósitos desce de 69
bilhões para 67 bilhões, o que não é terrificante, por-

que são 2 bilhões a mais que na intervenção do Ban
co Econômico. Mais que isso: recentemente, houve
publicação de um importante levantamento feito pelo
Jornal do Brasil. O que vale, realmente, é o lucro re
corde dos bancos no período do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Em 1994, o Itaú amealhava 320
milhões de dólares. Em 1995, ano da crise do sistema
financeiro, o lucro do Itaú foi para 373 milhões. O mes
mo aconteceu com o BRADESCO, que subiu 100 mi
lhões; o mesmo aconteceu com o UNIBANCO, que
subiu 30 milhões, porque era pequeno. Eu não sei
como o UNIBANCO comprou o Nacional- vamos ten
tar apurar na CPI. Todos, enfim. Só um banco, um se
tor que teve prejuízo, de 94 para 95 e 96, foi o Banco
do Brasil, que foi o instrumento usado pelo Tesouro,
pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda,
para a operação ilegal de empréstimos para bancos
privados em situação precária - compra de crédito,
como foi o caso do BAMERINDUS -, em que uma
carteira imobiliária estava à venda, antes da interven
ção, por 1 bilhão e 200 milhões. Não se autorizou a
venda dessa carteira imobiliária e o HSBC conseguiu
vendê-Ia para a Caixa Econômica, depois da inter
venção, por 2 bilhões e meio. Se a gente vai fazendo
só essas continhas nas considerações gerais, olha o
que tem de bilhão de dólar. Então, eu só queria deixar,
em termos gerais, essa questão, para entrar nas per
guntas concretas. Em primeiro lugar, eu queria per
guntar ao Sr. Ministro Malan: VExa. participou, evi
dentemente, da formulação geral da política do
PROER. Não participou da gerência do PROER, con
corda? (Pausa.) Não, é que eu quero perguntar, no
esquema de pergunta e resposta: VExa. participou só
da formulação. VExa. não participou da condução, di
gamos, cotidiana?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, pela ordem. Eu pediria ao Deputado Mil
ton Temer que, pelo menos, terminasse a pergunta e
deixasse o Ministro responder.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não. É
isso que eu estou perguntando. Mas é que S.Exa. não
respondeu, e eu reiterei. Quanto ao cuidado do Rela
tor, eu queria invocar o direito, a isonomia que a Cons
tituição dá a todos os cidadãos, para que não se dê ao
Ministro Malan - que é um quadro competente e não
precisa de ajuda - uma atenção e uma cobertura es
pecial, que não foi dada a nenhum dos outros partici
pantes desta CPI. Ninguém vai desrespeitar o Minis
tro aqui, pelo amor de Deus!

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É
isso o que eu quero de V. Exa. Apenas isso.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) avançar na investigação sobre uma determinada irre-
- Eu só quero reiterar o seguinte: qual é o procedi- gularidade.
mento da CPI? Não se aplica o Regimento com rela- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pois é.
ção a uma audiência pública. Nós estamos aplicando, O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Inúmeras
subsidiariamente, o Código de Processo Penal. Evi- delas não foram analisadas, não foram avançadas por
dentemente, o apelo que faço é diante do número de razões as mais variadas. Eu não saberia lhe dizer
inscritos. Daí, o pedido de objetividade e colaboração. aqui, agora, neste caso específico, qual foi a razão.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu vou O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, é
fazer poucas perguntas, apesar de ter muitas a fazer. que o Banco Central já vinha...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Asseguro
- Faço esse esclarecimento a todos os colegas. que é possível a Comissão obter essa informação.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quero O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Digo a
poupar tempo com essa preocupação, que nunca V. Exa. por quê. Porque o Banco Central estava na pis-
houve antes. Se não me interromperem, a gente vai ta do Banco Nacional com idas e vindas, que no meu
avançar muito mais rapidamente. Eu vou ser rápido. modo de ver tinham muito a ver com deliberações e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) comandos políticos, há muito tempo. Quer dizer, o
- Assegurada a palavra ao Deputado Milton Temer. Banco Nacional não era qualquer unidade, não era

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pergunto uma unidade bancária desprezível. O Nacional, com
o seguinte: como Presidente do Banco Central, o BAMERINDUS, eram os principais bancos de vare-
V.Exa., no início do ano de 94, abriu um procedimen- jo da época, acima do BRADESCO e do Itaú, inclusi-
to, uma denúncia contra as irregularidades que o ve. Por que eu digo isso, Ministro?
Banco Central havia constatado no Banco Nacional. É O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu entendi
fato isso. Não é fato, Ministro? que nós vamos começar a debater aqui e agora, en-

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado tão?
Milton Temer, como Presidente do Banco Central, eu O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, é
encaminhei dezenas, talvez centenas de comunica- porque tem pergunta e resposta. É só para poder en-
ções ao Ministério Público sobre questões as mais caminhar, para ganhar tempo.
variadas. É bem possível que tenha encaminhado O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Só para
essa também. entender, porque eu tenho muitos comentários a fazer

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, sobre o que VExa. disse antes. Eu quero saber se eu
houve essa. Agora, o que essa tem de especial- em posso começar a fazê-los agora, também.
1994, nós estávamos em ano de eleição? É que essa O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, es-
sua representação contra as irregularidades do Ban- pere aí. VExa. tem direito de fazer quando quiser. Eu
co Central foi arquivada na Polícia Federal e desarqui- só quis contra-arrestar porque a intervenção de
vada pelo Ministério Público, que não concordou. E a V.Exa. teve um lado inicial que, de uma certa forma, é
alegação da Polícia Federal era de que não podia pro- a defesa da posição política do Governo e a "incom-
ceder ao inquérito porque, no meio do ano, não con- petência" - entre aspas - da Oposição de criticar. Eu
seguia obter dados do próprio Banco Central para só levantei alguns dados concretos para dizer que
fundamentar o inquérito que o Banco Central tinha não foi exatamente incompetência; foi uma formula-
aberto no começo de 94. Por que houve essa mudan- ção em cima de algo que tinha base nos números do
ça de procedimento? O senhor se lembra? próprio Banco Central. Inclusive, poupei-o dizendo

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado, que V.Exa., pelo menos, não nos brindou com a for-
volto a dizer: foram dezenas e centenas, num procedi- mulação do risco sistêmico, que foi a constante de to-
mento normal, as comunicações ao Ministério Públi- dos os outros que o antecederam. Então, eu o poupei,
co. Elas só chegam ao Presidente do Banco Central, dizendo que VExa. não recorreu a isso, mas é um
nes~e período que eu exerci, quando são trazidas ao dado concreto de uma das alegações do PROER. Por
Presidente do Banco Central. Obviamente, como são que eu pergunto sobre essa questão do Nacional?
- volto a insistir - centenas de comunicações, não é Porque essa questão, para mim, não ficou elucidada
uma das minhas atribuições acompanhar exatamente até hoje. Eu digo o que é: numa manchete do caderno
o dia-a-dia ou que tipos de procedimento a Polícia Fe- de economia de O Globo, o Presidente do Banco
deral ou o Ministério Público está utilizando para Centra', Gustavo Loyola, diz, de maneira explícita,
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que o Presidente Fernando Henrique "Sá" Cardoso
sabia antecipadamente das fraudes que havia no
Banco Nacional. Evidentemente, V.Exa. não é obriga
do a entrar em detalhes sobre isso. Eu quero saber se
havia uma coincidência do conhecimento dessas irre
gularidades anteriores e se houve alguma delibera
ção política.

(Intervenção ininteligível. Falha na gravação.)

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu só
queria saber se o senhor tinha conhecimento concreto
dessas irregularidades que vieram a resultar na apura
ção posterior de 652 contas fraudulentas no Banco
Nacional, a que se referia o Dr. Gustavo Loyola.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deixe-me
responder a isso. Vou ligar a resposta à pergunta an
terior, porque agora me vem à mente algo que talvez
esteja por trás da sua pergunta - se eu estiver errado,
o senhor me corrija. Realmente, essa comunicação
ao Ministério Público e à Polícia Federal, no caso do
Banco Nacional, teria me passado despercebida,
como eu disse, porque eu assinei dezenas e cente
nas delas no meu período lá - não sei o resultado de
muitas delas até hoje; o próprio Banco Central não
sabe que rumo tomaram. Esse caso específico veio à
tona exatamente logo depois da operação do
PROER, que levou à compra do Banco Nacional pelo
UNIBANCO, porque isso foi desengavetado. Era uma
operação cambial, Deputado, de 1989, em que o ban
co se beneficiou do deságio que havia entre a cota
ção do dólar no mercado paralelo e a cotação oficial
de uma maneira que o Banco Central considerou in
devida, e foi com base nessa operação cambial de 89
que a comunicação foi feita. Quando houve a inter
venção no Banco Nacional e o seu processo de ven
da, alguns, por motivos que declinarei de comentar
aqui, procuraram estabelecer uma relação absoluta
mente indevida entre os dois efeitos. Disseram que
havia ocorrido uma comunicação de irregularidade
enviada ao Ministério Público, em 89, sobre fraude
cambial, numa operação específica de conversão de
dívida e que, portanto - aí vem a maldade e a má-fé
política -,o Banco Central sabia, desde 1989, das ir
regularidades do Banco Nacional e, na verdade, dei
xou as coisas acontecerem até outubro, novembro de
1995, quando houve a intervenção. Tanto é que esse
processo foi adiante e eu me lembrei agora dele por
que eu tive que fazer um depoimento à Justiça Fede
ral, que está disponível para o senhor. Teve um jujz
que compareceu ao meu gabinete, acompanhado de
pessoas do Ministério Público, que, devo dizer, procu
raram fazer essa associação indevida no curso da in
vestigação. Ficou claro no depoimento - eu não sei

onde está o processo -,de que eu tinha a consciência
absolutamente tranqüila de que o que estavam procu
rando ali era uma associação absolutamente indébita
entre um evento de fraude cambial, de operação de
conversão de dívida de 89 - uma operação específi
ca, num valor pequeno -,com a idéia de um conheci
mento das irregularidades e. da fraude que foi desco
berta, infelizmente, só em setembro, outubro de 1995.
Isso era o que eu tinha a dizer sobre a primeira obser
vação. Só me lembrei agora por conta do meu depoi
mento, que é público, que está disponível para quem
estiver interessado, mas a associação foi indébita, in
devida, absolutamente incorreta. Se o Presidente da
República sabia das fraudes que havia no Banco Na
cional, a resposta é não. Foi comunicado quando nós
tomamos conhecimento da fraude, poucas semanas
- não me lembro exatamente quantas - antes da de
cisão que nos levou à operação de resolução rápida
da situação. E eu queria dizer algo (falha na grava
ção). Eu queria fazer justiça aqui ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Como o senhor sabe, isso
foi, de maneira malévola, também explorado à época.
O Presidente tem um filho, que à época era casado
com uma pessoa da família dos controladores do
banco, e com base nisso, buscaram...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ela era
controladora também. Ela era parte dos controlado
res.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - A família
controladora. Eu não sei exatamente qual era o seu
papel. Era mais na área cultural do banco. Mas, enfim,
procurou-se fazer a associação malévola. Eu quero
dizer o seguinte: eu comuniquei, ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, que essa fraude havia sido
descoberta, que nós estávamos fazendo uma inter
venção com vistas a destituir os acionistas controla
dores e declarar a sua indisponibilidade de bens, o
que afetava netos e netas do Presidente, e que não tí
nhamos alternativa senão tomar aquela decisão. O
Presidente, com uma serena tranqüilidade, me disse:
"Faça o que tem que ser feito". A mesma coisa foi no
âmbito da questão do Econômico.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ou seja,
foi antes da intervenção. O senhor se lembra quando?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Alguns
dias antes, quando nós vimos que não tínhamos al
ternativa, que o que tínhamos que fazer, naquele mo
mento, era a intervenção, à luz da descoberta das fra
udes que existiam no banco. E o Presidente me disse:
"Faça o que tiver que ser feito". Em nenhum momento,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso fez qual
quer tentativa de nos mover numa direção ou outra,



64810 Quarla-!cira 12 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 200 I

seja no Econômico, seja no Nacional, seja no caso do
BAMERINDUS. Eu queria dar, de público, este depoi
mento sobre o comportamento absolutamente corre
to do Presidente, que não tratou dessa questão em
nenhum momento, nos dizendo que seguíssemos o
que a lei determinava, o que achávamos que era o
melhor curso de ação para o País. Já que eu estou
com a palavra, eu posso falar? É um prazer ouvi-lo,
Deputado. Eu queria aproveitar para agradecer aqui a
sua gentileza. Apesar de estarmos em campos opos
tos políticos...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O que eu
lamento...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu sempre
tive um grande respeito e admiração por V.Exa.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - ...porque
eu já fui um seguidor de muitas coisas que V.Exa. es
creveu.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - E vice-ver-
sa.

(Não identificado) - Está em tempo ainda.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Se ele
mudar de novo, eu posso ser. (Risos.)

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - E vice-ver
sa. Mas eu queria agradecer as palavras e dizer que
respeito a sua combatividade, o seu espírito aguerri
do, a sua vontade de ir a fundo nas questões. Eu sei
que o que lhe move é o interesse público, e eu fico sa
tisfeito em ver que o senhor reconhece que também é
o que me move nessa questão. Deixe-me fazer um co
mentário rápido sobre a sua intervenção inicial, senão
eu vou perder - eu sei que há mais perguntas -,a
oportunidade de fazê-lo e vou me esquecer o que eu
ia dizer, porque estou guardando na cabeça algumas
das coisas que o senhor disse. Primeiro, o senhor,
num tom de certa frustração, disse que a minha inter
venção inicial, na verdade, não havia trazido nada de
novo, que era uma repetição de depoimentos. Eu esti
ve inúmeras vezes, nesta Casa e no Senado, falando
sobre esse mesmo assunto e defendendo a mesma
posição. Eu acho, Deputado, com todo °respeito, que
isso é um sinal de coerência e consistência. Seria es
tranho que o senhor me dissesse: "O senhor esteve
aqui uma vez e disse uma coisa; esteve aqui outra vez
e disse o oposto; esteve aqui outra vez e disse uma
terceira coisa". O fato de eu ter uma visão, que apre
sento com coerência e consistência onde quer que
seja chamado a fazê-lo, eu não vejo como algo nega
tivo. Pelo contrário, o senhor pode não gostar da ma
neira pela qual eu apresento as coisas, mas eu tenho
certeza de que, em todos os momentos em que falei

aqui, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados,
publicamente e em outros foros, eu sempre expressei
a maneira pela qual, certa ou errada, eu vejo e analiso
essa questão. Portanto, eu não considero que coerên
cia e consistência sejam questões criticáveis e nega
tivas. Deixe-me dizer: eu não me referi, de forma algu
ma, ao senhor, especificamente, quando disse que
ouvi, dezenas de vezes, o discurso fácil de que o
PROER foi feito para salvar banqueiros falidos. Mas,
Deputado, eu posso lhe assegurar que essa expres
são foi dita, repetidas e reiteradas vezes, por pessoas
do seu próprio partido. Eu não disse que foi o senhor
que disse isso, mas eu posso fazer uma pesquisa na
imprensa. A imprensa fará a pesquisa, e eu tenho cer
teza absoluta de que encontrará dezenas de oca
siões em que Parlamentares do seu partido usaram a
expressão de que o PROER foi feito para salvar ban
queiro falido, o que eu acho um equívoco, porque não
foi esse o seu propósito, de forma alguma. Não havia
nenhuma intenção de lhe atingir pessoalmente nessa
questão, mesmo porque eu não gosto de críticas pes
soais - eu gosto de discutir questões. O senhor me
disse que ele veio para salvar competidores.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Para sal
var, privilegiar banqueiros escolhidos.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu queria
recusar categoricamente essa interpretação, porque
dá uma idéia de que nós selecionamos um ungido,
para usar sua expressão, e dissemos: "Ao senhor ca
berá o banco tal", falido, quebrado. Esse é um proces
so em que, na verdade, os pretendentes aparecem.
No caso do Econômico, por exemplo, a que o senhor
fez referência, o Dr. Ângelo Calmon de Sá passou vá
rios meses, do início de 95 até 11 ou 13 de agosto,
quando nós fizemos a intervenção, em conversas
com vários outros banqueiros, nacionais e internacio
nais, buscando participação acionária, capitalização
do seu banco. A situação foi se deteriorando, e nós to
mamos a decisão da intervenção em agosto, porque
ele não foi bem-sucedido nas suas tentativas de en
contrar um parceiro estratégico, seja entre os bancos
nacionais com que conversou, seja com os internaci
onais. O senhor tem razão: a situação estava se dete
riorando, e nós dissemos: "Olha, não vamos continuar
aguardando que surja um interessado, porque, se até
agora não surgiu, é improvável que surja no momen
to". Posso lhe assegurar, Deputado, que não houve
nenhuma - para usar sua expressão - falta de força
política de nossa parte para resistir à decisão. Quan
do nós tomamos a decisão, nós a tomamos e a imple
mentamos. Como o senhor sabe, houve um movimen
to, digamos assim, de Parlamentares do Estado em
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que se localizava o banco, para que ele fosse vendido próprios Parlamentares, Governadores e Prefeitos de
por 1 real para o banco daquele Estado. Nós disse- partidos de oposição reconheçam que não há mági-
mos que não faríamos tal coisa porque o banco da- cas, piruetas; o que importa é o trabalho sério e per-
quele Estado, a nosso ver, não teria condições de ab- sistente, mas não é correto que o Brasil vem piorando
sorver um banco do porte do Econômico, com os pro- nessas dimensões. Só para terminar esta parte, vou
blemas que tinha. E não tivemos nenhum problema dizer algo que tenho repetido de público, numa linha
de considerações de natureza política, antes; tivemos de coerência e consistência: não há nenhum Gover-
depois, que são conhecidos, que foi a insatisfação, no, na história deste País, que tenha destinado um
que é pública, de várias pessoas com a decisão que percentual tão elevado do Orçamento de custeio e in-
tomamos e comunicamos. O senhor me diz que o sis- vestimento do Governo Federal para a área social.
tema financeiro é sólido, e eu anotei aqui uma expres- Nenhum outro Governo, na história deste País, desti-
são sua, Deputado, de que o senhor não tem dúvida nou o percentual que o Governo Fernando Henrique
disso, que o senhor também acha que o sistema ban- Cardoso destina para a área social. Isso é dado de re-
cário e financeiro brasileiro, hoje, é sólido. Mas me alidade, é um fato. O último comentário que eu queria
permita uma lembrança, já que ri senhor está me for- fazer sobre essa questão é que o senhor tem razão:
çando a viagens no tempo da memória: o senhor eu realmente não usei a expressão "risco sistêmico",
mesmo me entregou, quando eu estive num debate porque essa é uma questão que sempre tem um ele-
aqui no Congresso, uma ação pública - não sei se era mento de julgamento envolvido. Alguém pode dizer:
uma ação civil pública; eu lembro que o senhor era o "Bom, se tivessem simplesmente deixado quebrar o
principal assinante - contra isso. A frase inicial era Econômico, o Nacional e o BAMERINDUS, talvez o
praticamente esta: "Não há dúvida" ou "Há um con- sistema tivesse sobrevivido sem problema". Talvez
senso" ou "Como é sabido, o sistema bancário brasi- não, e é um risco que um administrador responsável
leiro encontra-se em estado falimentar" _ ou préfali- não deve correr. Nós preferimos não correr esse risco,
mentar. Essa era a frase de abertura de uma ação porque eu acho que ele era extremamente elevado,
que o senhor mesmo me entregou pessoalmente. Eu como quer que seja a adjetivação que se lhe dê. So-
estava sentado à mesa; o senhor veio, gentil como bre o caso Barings, deixe eu só lhe lembrar uma coi-
sempre, e disse: "Olha, está aqui a ação com que eu sa..O senhor tem raz~o: é.uma instituição das mais
acabei de entrar contra o Governo". Eu li a primeira antigas do mundo - finanCIou as guerras napoleôni-
frase, e estava lá, taxativamente, afirmado: "O siste- cas - e quebrou, por uma especulação em derivativos
ma, como é sabido, está em estado falimentar" ou e_futuros de um jovem operador de Cingapura. Mas
pré-falimentar - uma dessas coisas. Então, eu fico sa- ~ao é q.ue eJ~ quebrou e n.ão aconteceu nada; o Ba-
tisfeito de o senhor, hoje, passados alguns anos, re- nngs fo! vendido por ~ma libra, para ~ Ing, um. banco
conhecer que o sistema bancário brasileiro é sólido, hol~ndes, ~ue ,assumiu. todos os passIvos ~ atl~os do
que o senhor não tem dúvida a esse respe~o. Portan- Banngs. Nao e que delxa~a~ quebr~r e. nao fizeram
to, eu tomo isso como um sinal de que a frase inicial nada. Houve ~ma transferencla de aClontst~ contro~a-
da sua ação - de que eu tenho uma cópia e posso lhe dor, por uma hb.ra, para um gr~~de banco Internaclo-
mandar, se o senhor tiver esquecido _ dizia o oposto. nal, que assumiu a responsabilidade.
Sobre a comparação com a evolução do IDH nesse O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sem ne-
período, como há outros Parlamentares inscritos, eu nhuma aplicação do Tesouro inglês.
virei aqui, Deputado, ou lhe receberei para conversar, O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Tem razão.
se o senhor quiser, com o maior prazer, para lhe mos- Sem nenhuma aplicação 'do Tesouro inglês.
trar que não é correta a percepção que, por razões O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - É essa a
políticas, alguns procuram vender, de que houve uma diferença entre nós. Eu estou inteiramente de acordo
deterioração das condições sociais, dos indicadores com essa solução.
sociais do Brasil durante o Governo Fernando Henri- O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Certo. Eu
que C?ardo~. O oposto é que. ~ verdadeir? I~so apa- não sei quais foram as conversações, digamos, infor-
rec~ I.ncluslve ~o I.DH _e em ~~r10S outros 1n~lcadores mais, que tiveram lugar entre os reguladores ingleses
s~clals, .como mdlcar.a~ anal!~es serenas, Isentas e e entre os reguladores holandeses, porque isso não
nao motivadas por palxao polltlca. É claro que há mui- foi dado a público. Agora, deixe-me só ilustrar, Depu-
to p~r ~e f~zer. O Br~sil é um País de enormes maze- tado: o senhor se lembra de que, em setembro de
las, Injustiças e deSigualdades, que tomarão tempo 1998, faliu um grande hedge fund norte-americano,
para serem equacionadas. Eu fico satisfeito que os aquele Long-Term Capital Management Hedge Fund
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que tinha - suprema ironia - dois Prêmios Nobel de
Economia como consultores para suas aplicações.
Aquela era uma possibilidade de risco sistêmico - a
expressão não é minha. Em abril do ano seguinte, saí
ram três relatórios: relatório do Tesouro e do FED
americano; o relatório do General Accounting Office,
que é do Congresso norte-americano, bipartidário; e
o relatório do próprio mercado. Em dois desses relató
rios, há a expressão "risco sistêmico", de uma falên
cia de um hedge fund daquela dimensão, que tinha
um capital de quatro, tinha tomado empréstimos de
cem e tinha aplicações em derivativos de quase 1 tri
lhão de dólares. O senhor tem razão: não houve uso
direto de dinheiro público, mas foi resolvido porque o
Federal Reserve americano chamou os catorze maio
res bancos privados norte-americanos e alguns es
trangeiros, sentou-os numa sala ao longo de uma noi
te e disse: "Ou bem vocês colocam aqui 4,8 bilhões de
dólares" - se não me engano - "ou nós tomaremos
outras providências". Os bancos preferiram arcar com
os 4,8 bilhões e procurar uma solução para o proble
ma. Eu não tenho dúvida, se os bancos tivessem se
recusado a fazê-lo, de que o governo norte-america
no, assim como fez com as associações de poupança
e empréstimo, como eu falei, com o Banco da Conti
nentallllinois e o Banco da Nova Inglaterra, também
teria buscado uma forma envolvendo recursos públi
cos, para não correr o risco de um problema sistêmico
de pagamentos, de falências de grandes hedge
funds americanos. Foi pressão do setor oficial e regu
lador sobre o setor privado: "Ou bem vocês fazem
isso ou, então, nós pensaremos em outras providên
cias". O último comentário - me desculpem - é que eu
volto a insistir: o PROER salvou milhões de deposi
tantes, cidadãos e cidadãs, brasileiros e brasileiras,
da perda total, porque nós não tínhamos um mecanis
mo de fundo garantidor de depósitos naquela época.
Se os bancos tivessem simplesmente sido levados a
uma falência desordenada, eles teriam perdido total
mente as suas aplicações. Eu acho que isso é algo a
evitar e, volto a dizer, tenho certeza de que um Minis
tro da Fazenda e um Presidente do Banco Central pe
tistas, no exercício da função, defrontados com um
problema como aquele, não permitiriam que milhões
de depositantes brasileiros tivessem uma perda total
das suas aplicações em bancos, porque agiriam com
o mínimo de responsabilidade nesse contexto e, não,
com discursos contra banqueiros, em geral. Percebe
riam que havia algo maior em jogo nessa questão.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Vou fazer
só mais duas perguntas, porque eu quero respeitar
meus amigos. O senhor me deu um espaço imenso

para debate, se estivéssemos num programa de tele
visão ou num dia normal da Câmara, porque o senhor
reforçou tudo o que eu queria dizer. É evidente que o
sistema financeiro privado é, hoje, um segmento sóli
do no plano internacional, graças à ação da política
econômica do Governo Fernando Henrique Cardoso.
É exatamente o que eu digo. Não era, não; passou a
ser porque houve escolha privilegiada de alguns ban
queiros, para que fosse. Não vou entrar mais nesse
debate porque não interessa a esta CPI; teremos ou
tras oportunidades. Quero, então, fazer duas pergun
tas específicas, que fortalecem a minha tese. Quanto
ao Banco Nacional, escolheu-se uma operação que
gerou, inclusive, uma ação do Ministério Público. Vejo
a questão por um caminho distinto. O Ministério Públi
co abriu uma ação contra o Banco Central pelo finan
ciamento, em 15%, de títulos do Fundo de Compen
sação de Variação Salarial, que foram aplicados para
que se desse o PROER ao Nacional, um banco cujas
fraudes se conheciam dias antes da intervenção. Ou
seja, o Nacional recebe recursos, do Banco Central,
para comprar os títulos em provisão que estavam no
UNIBANCO, no Itaú e no Real. Esses títulos, que não
tinham nenhum valor de aplicação no mercado, foram
cotados a 50% do valor de face, o que não é legal,
tendo em vista que os títulos do governo não eram
aceitos para privatização. E o Banco Central os ban
cou com valor de face de 50% - generosamente
-,quando, no máximo, teriam sido obtidos 30% no
mercado por eles. O Ministério Público fez uma ação
devido a essa diferença que o Banco Central bancou
por sua conta. Eu vou mais longe: do ponto de vista
desses três bancos privados, o que me impede de
pensar que o Banco Central e a equipe econômica
escolheram, diante das carteiras desses bancos,
quais eram os títulos que estavam em provisão, ou
seja, os títulos sem qualificação que eles tinham já
provisionado, para indicar os que o Governo recebe
ria em garantia? O senhor entende o que eu quero di
zer? Vamos nos sentar. O Dr. Moreira Salles, de plan
tão - tenho muito respeito, aliás, pelos três irmãos,
principalmente os da área cultural -,pergunta: qual é
o que está em provisão? Por que não entrou título da
reforma agrária? Esse é o título que estava em provi
são nesses bancos. Esses títulos, que eram já dados
como prejuízo, causam inclusive um lucro extraordi
nário para o Real, naquele ano, por conta da negocia
ção que foi feita e bancada pelo Banco Central. Quan
to à questão do Fundo de Compensação de Variação
Salarial, eu gostaria que o senhor dissesse rapida
mente qual é o critério de escolha, e eu vou fazer só
mais uma pergunta posterior.



O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
ótimo.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Quero re
gistrar aqui também que terei o maior prazer em con
versar em outras oportunidades, não necessariamen
te no contexto de uma CPI, Deputado. Eu gosto de
discutir e debater. Tenho prazer em fazê-lo; aprendo
com o debate. Estou sempre disposto a corrigir um
curso de ação quando convencido não de um discur
so político, uma diatribe contra o Governo, mas de um
argumento, como são os seus, com freqüência. Estou
disposto sempre a repensar e acredito que uma das
maiores vantagens e ativos que nós temos neste País
é exatamente que, à diferença de muitos outros paí
ses em desenvolvimento, nós temos um elevado grau
de debate público. Costumo dizer, em outro contexto,
que nunca tantos se expressaram tanto, tão livremen
te, com tanta eloqüência, sobre tantos assuntos, no
Brasil deste início do século XXI. Eu vejo isso como
algo extremamente positivo. Sobre a sua pergunta,
em primeiro lugar, se o Banco Central ou o Governo
escolheu ou ungiu algum banqueiro para resolver um
problema, seja do Econômico, seja do Nacional, seja
do BAMERINDUS, a resposta é não, no sentido de
que esse trabalho, na maioria dos casos, era conduzi
do pelo próprio banqueiro em dificuldades, que procu
rava usar os seus contatos junto a bancos comerciais
nacionais e estrangeiros - quando tinha dificuldades
em buscar um parceiro nacional ou preferia não
fazê-lo -,para buscar uma solução. No caso do Nacio
nal, por exemplo, a que o senhor fez referência, que
acabou sendo comprado pelo UNIBANCO - do qual
são acionistas controladores principais a família Mo
reira Salles, pela qual, como o senhor também, tenho
grande respeito, não só pelo Dr. Walter como pelos
seus filhos, não apenas aqueles que trabalham na
área cultural -,o banco que estava mais adiantado
nas conversações, por exemplo, para uma eventual
compra, era um banco estrangeiro, o Banco de Bos
tono Estava extremamente avançado, em conversa
ções conduzidas pelo acionista controlador do Nacio
nal. Foi uma mudança de última hora, praticamente,
e. não, uma decisão nossa. Especificamente sobre a
questão do uso de recurso do FCVS, eu não quero
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O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Tenho dois entrar em detalhes aqui, porque uma das perguntas
comentários sobre o que V.Exa. tinha dito antes de que o senhor me fez era se eu estava diretamente en-
chegar a essa pergunta. Deputado, com todo o respe- volvido na operacionalização das negociações, de
ito que lhe devo, V.Exa. afirmou que o que eu disse detalhes, de como fazer a equalização de ativos e
aqui reforça tudo o que o senhor queria dizer. Eu diria passivos do banco que seria vendido, como lidar com
que a recíproca também é verdadeira: tudo o que o o problema do banco que estava sendo separado,
senhor disse aqui reforça tudo o que eu queria dizer, para ter seus ativos de liquidação duvidosa vendidos
em mais de um sentido. ao longo do tempo. A resposta é não. Eu já estava

como Ministro da Fazenda nessa época, e com outras
atribuições. Essa operacionalização era conduzida no
âmbito do Banco Central. Na questão do FCVS, que o
senhor mencionou que foram utilizados por 50% do
valor de face, o senhor disse duas coisas e há uma
certa incompatibilidade entre as duas. Não havia uma
clara indicação do valor de mercado para esse título.
Não obstante, o Banco Central utilizou, uma vez que
tinha que usar alguma coisa - se não havia um mer
cado que"dissesse qual era exatamente o deságio ou
o valor de mercado desse título -,cinqüenta por cento
o valor de face. Mas, na mesma pergunta, o senhor
disse que, se houvesse um mercado, esse deságio
seria da ordem de 70% ou mais; portanto, o valor de
mercado seria em torno de 30%. Aí, estamos na fase
de um julgamento, em que uma opinião pode ser tão
boa ou tão ruim quanto outra.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Para os
bancos, era zero o valor, porque estavam em provi
são. Não era nem 30%; era zero.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu não sei
qual era a proporção dos que já estavam provisiona
dos em algum banco ou não. Eu sei que havia parte
sim, parte não. Não sei dizer qual era a proporção.
Mas o fato é que estávamos falando de uma operação
de médio e longo prazo, às vezes operações de vinte,
trinta anos. Portanto, a idéia de um valor médio do de
ságio, ao longo do médio e longo prazo, quando não
havia uma clara indicação de mercado, é, de novo,
com toda franqueza, um ato em que há julgamento
envolvido, do qual outros podem legitimamente dis
cordar. Mas eu não estava envolvido nessa operação.
Vou dar um exemplo: hoje existe um deságio dos títu
los da dívida externa brasileira. O C-Bond está em
0,76 centavos de dólar - pelo menos até ontem -,com
um deságio de 24%. Nós não temos idéia, porque vai
depender do que vai acontecer com o Brasil e com o
mundo, de qual vai ser o deságio médio de um título,
um C-Bond brasileiro, ao longo dos próximos dez,
quinze, vinte anos, por exemplo. O senhor pode ter
uma hipótese, eu posso ter a minha, e uma é tão boa
ou tão ruim quanto a outra. Algum elemento de julga
mento tem de ser feito nessa questão. Existe, aí, uma
indicação de mercado. Nós sabemos quanto ele é
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hoje, conhecemos a história, quanto evoluiu nesse
período, quanto variou, mas, no caso, a história era
mais complexa, já que não havia um claro indicador
de mercado. É o que eu tenho a dizer sobre essa
questão específica. É uma das questões, por exem
plo, que na linha investigativa, que eu mencionei ante
riormente, do trabalho de CPI, deveria ser aprofunda
da. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para res
ponder sobre o detalhe da operação, mesmo porque
ela foi diferente. Em cada um desses casos, foi equa
cionado o problema de ativos e passivos do banco
ruim e do banco bom, nesse contexto. Cada caso é
um caso, como sabemos.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Estou sa
tisfeito. Só queria fazer uma última pergunta: o senhor
disse que não teve envolvimento com nenhuma parti
cipação no cotidiano do PROER.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Na opera
cionalização.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
existe uma questão concreta a resolver, e é a ú"ima
pergunta que eu faço. No caso do
HSBC/BAMERINDUS, já dois anos depois - quando
falamos em PROER, parece que está tudo junto, mas
não, já é 97 -,em 96, segundo declarações do então
controlador, em depoimento dado sob juramento
aqui, VExa., como Ministro da Fazenda, numa via
gem a Londres, em janeiro de 96, se prontificou a fa
zer sondagens junto ao HSBC, que tinha 6,3% das
ações do BAMERINDUS, com respeito à compra.
VExa. voltou com a resposta, tendo feito contato com
o HSBC, de que o banco não tinha interesse em fazer
essa compra. Foi isso que foi comunicado aqui. VExa.
fez essa negociação inicial, esse contato inicial com o
HSBC?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu agrade
ço a oportunidade de esclarecer essa história, e es
pero que em caráter definitivo. Eu li o depoimento do
ex-Senador e ex-Ministro Andrade Vieira a esta Co
missão. Deixe-me dizer o que efetivamente aconte
ceu: esse banco HSBC era já acionista do
BAMERINDUS - alguma coisa nessa proporção a
que o senhor se referiu, entre 6% e 7% do total. O pró
prio senador Andrade Vieira - que, depois, deixou o
Ministério da Agricultura, que ocupava à época, para
tentar lidar com os problemas do banco - estava pro
curando uma forma de aumentar a participação do
HSBC, o seu banco, elevá-Ia de seis e pouco por cen
to para um percentual maior. Ele sabia, como nós sa
bíamos e tínhamos dito a ele, que ele precisava capi
talizar o banco, que o banco estava perdendo depósi
tos, tendo prejuízo e era fundamental uma capitaliza-

ção. Era natural, na medida em que já havia um acio
nista com participação no capital, a possibilidade de
ele aumentar essa presença no capital do banco. Eu
não fui, Deputado, em nenhum momento - seria ridí
culo que eu me prestasse a esse papel de garoto de
recados de um banqueiro -,a Londres para conversar
com o HSBC. Fui em visita oficial a Londres, onde ti
nha várias outras coisas para fazer. Combinei com o
Senador que, se o banco quisesse conversar, eu con
versaria, para saber da predisposição deles de au
mentar sua participação no capital do banco. Essa
conversa efetivamente teve lugar nessa audiência. Eu
disse que o Senador - banqueiro - estava procuran
do um aumento da participação dele no capital e que
eu gostaria que eles analisassem essa possibilidade.
Me disseram que fariam a due diligence, como cha
mam, ou explorariam essa possibilidade. E foi o que
eu transmiti ao Senador: "Me disseram que vão anali
sar, explorar essa possibilidade". Essa é a única coisa
que eu tenho a dizer sobre essa questão.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quero
registrar que vou encerrar aqui. Não é a minha técnica
na CPI. Eu me contive, em função do respeito que te
nho pelo Ministro. Não fui eu que me estendi. VExa.
conhece minha técnica. Eu teria interrompido muitas
vezes, mas confio inteiramente no trabalho detalhado
que vai ser feito pelos companheiros Ivan Valente,
José Roberto Batochio e Rubens Bueno, e quero dar
oportunidade a eles de fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Agradeço a V.Exa. os 55 minutos da sua interven
ção.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Grande
parte desses 55 minutos - é fundamental que se diga
- não foi despendida pelo Deputado Milton Temer.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É
verdade. Eu concordo plenamente.

(/ntelVenção ininteligíve/.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Meio a meio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Ministro, nós estamos com a "síndrome do painel"
na Comissão. Estamos tendo problema de oscilação
no som e, a pedido da equipe técnica - há três técni
cos no painel -,vamos ter que desligar e religar o
equipamento. Isso pode levar um minuto; por isso, te
rei de suspender a sessão. Ao mesmo tempo, vou
conversar com os Parlamentares para, de forma civili
zada, conseguirmos ordenar a lista, em função do nú
mero de inscritos e do tempo disponível. Suspendo a
reunião por um minuto.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Vamos reabrir os trabalhos. Concedo a palavra ao
próximo Parlamentar inscrito, Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Ques
tão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Questão de ordem, Deputado Rubens Bueno. Peço
a compreensão...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, qualquer que seja a de
cisão tomada por qualquer um dos dois Deputados,
eu me submeterei à decisão que eles tomarem. Con
fesso a V.Exa. que na sessão anterior desta CPI tinha
solicitado a VExa. que me desse preferência, me des
se prioridade, em razão de compromissos absoluta
mente inadiáveis que tenho em São Paulo. Agora, se
o nobre Deputado Rubens Bueno e o nobre Deputado
Ivan Valente não se acordarem a respeito disso, eu
simplesmente não farei as minhas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Pela ordem, Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pela or
dem, Sr. Presidente. Eu acho o seguinte: realmente, é
preciso elaborar um critério de inscrições aqui. O De
putado que... quem quiser, vai ter uma fila de inscrição,
então, está marcado 9h30min. Se o sujeito chegar às
9h, a lista está aberta desde as 8h, alguma coisa, aí
ele se inscreve. Agora, cheguei aqui e assinei. Eu teria
o maior prazer, cedo ao Deputado Batochio, já cedi na
lista ao Milton Temer, porque ele ficou em cima. Agora,
o Batochio está me pedindo porque ele tem que viajar.
Agora, não posso ceder a outro, o Relator entra e vou
ficar até às 3h da tarde aqui. Ai não posso. Eu queria
um acordo com o Bueno. Eu não estou entendendo. O
Bueno vai falar como Lider? Qual é o lance exatamen
te? Quero entender, senão não posso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Eu queria primeiro explicar que houve uma altera
ção na lista, Deputado Ivan Valente, tanto que eu
mostrei a lista, tenho tomado o maior cuidado para
garantir todas as interpelações. Devo registrar que
nós não deveríamos perder tempo em questões adje
tivas, até porque o Ministro, inclusive, tem compro
misso na seqüência, e nós estamos... Então, se hou
vesse a concordância entre os Srs. Parlamentares de
fazer primeiro uma pequena intervenção, aguarda
rem... Sei que todos têm compromisso, os Srs. Parla
mentares, o Relator também tem compromisso, uma
intervenção com a maior brevidade possível, e depois
daríamos uma segunda rodada para...
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O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. Primeira coisa, eu cheguei
aqui, recebi a pauta da CPI, indicada por VExa. para
o horário das 9h30min. E cheguei aqui exatamente às
9h28min, olhei naquele relógio do fundo. Perguntei à
Assessoria sua aqui, neste caso, e tinha apenas a as
sinatura do Deputado Ivan Valente, apenas. É eviden
te que assino logo depois do Deputado Ivan Valente.
É evidente. Aí saio, sou chamado pelo Presidente da
Casa, Deputado Aécio Neves, sou chamado pelo De
putado Walter Pinheiro, Líder do PI. Saio e volto. Che
go aqui e está falando o Deputado Milton Temer? Seo
Deputado Ivan Valente cedeu o lugar para o Deputa
do Milton Temer, ele volta a ser o último da fila. É evi
dente. Imagine se eu aqui me inscrever em segundo
lugar e todo o mundo que chegar eu ceder a minha
vaga, todo mundo vai falar na frente dos que estavam
inscritos anteriormente. Então, não é correto, Sr. Pre
sidente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, da minha inscrição
VExa. pode se valer para abreviar o incidente, que te
nho a impressão de que é a finalidade da CPI.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Ainda
perguntei, Sr. Presidente, à Assessoria qual era o crité
rio de inscriçao, porque já tinha a assinatura do Depu
tado Ivan Valente antes das 9h30min. Ela disse: "Não,
às vezes, quinze minutos antes; às vezes, meia hora".
Quer dizer, então não há critério. E se não há critério,
vamos seguir pelo menos as assinaturas, respeitar a
lista daqueles que assinaram. Pelo menos isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Esse é o critério, Deputado Rubens Bueno, e eu ga
ranto a VExa. que nós temos seguido com a maior
responsabilidade e seriedade no tratamento, tanto
que a lista que recebi está em primeiro o Deputado
Milton Temer, em segundo o Deputado Ivan Valente ...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas aí
não é verdadeira essa lista, Sr. Presidente. Não é ver
dadeira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Mas VExa. há de convir que...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - A lista
verdadeira é Deputado Ivan Valente e Deputado Ru
bens Bueno. Os demais eu não sei, porque inscreve
ram-se depois de mim.

, O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- É a lista que recebi, Deputado.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas
não é verdadeira.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Bom, acho que não podemos fazer disso um impas
se, sob pena de não avançar no trabalho.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não,
não é impasse. Eu tenho uma Liderança para respon
der em Plenário e tenho que estar aqui na CPI porque
o Deputado Nelson Proença está viajando, eu venho
substitui-lo. E ai, quer dizer, há um critério de uma for
ma, de outra? Qual é o critério?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Eu pergunto então ao Deputado Ivan Valente se re
almente procede. Eu concederia a palavra, pela or
dem, ao Deputado Rubens Bueno, se não tiver questi
onamento, se houve efetivamente essa alteração na
lista.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não hou
ve alteração, Sr. Presidente. O que há na lista ai é que
existe uma linha acima e outra abaixo. O Deputado
Milton Temer assinou na linha acima. E isso tem se re
petido aqui. Então, ele falou primeiro. Eu acho que
não é posslvel, não é correto isso, inclusive porque eu
tinha... Inclusive porque V.Exa. é testemunha que eu
tinha cedido ao Deputado Batochio a prioridade por
que ele tinha pedido, ele está aí desde ontem para fa
lar. Então já tinha... E o Relator, inclusive, pode falar a
qualquer momento, de acordo com o Regimento, etc.
Também não é justo que eu, sendo o primeiro a che
gar, seja o último a falar. Concorda?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Então eu vou ... Deputado Rubens Bueno e Deputa
do Ivan Valente, peço... Olha, ficamos quase cinco mi
nutos nessa discussão. Eu pediria o seguinte: eu res
peitaria a ordem que recebi, o Deputado Ivan Valente,
Deputado Rubens Bueno, Deputado Hauly, Deputado
Romel Anizio, Deputado Paes Landim e Deputado
José Roberto Batochio. Então eu seguiria essa se
qüência, pedindo a maior brevidade posslvel na inter
venção.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não,
mas eu não vou aceitar, Presidente. Não posso acei
tar. Daqui a pouco vamos ter que abrir aqui um inqué
rito para saber quem é que alterou a relação, Sr. Pre
sidente. O senhor está insistindo numa relação que foi
alterada. E eu não posso aceitar isso.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Presiden
te, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Pela ordem, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Presiden
te, salvo engano, o Regimento prioriza os membros
da Comissão, não é? Depois que os membros da Co-

missão falam, os outros, que não são da Comissão,
se inscrevem, na ordem. Eu não sei se é o caso do
Deputado Rubens Bueno.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não, é
que V.Exa. conhece o Regimento. Eu não quero aqui
pedir o direito que eu tenho, como Llder, de falar a
qualquer momento, diante de qualquer um. Eu não
quero usar isso, eu não sou daqueles que dá "cartei
raço" em ninguém, em toda a minha vida pública. E
não vou fazer isso agora. Não quero usar a prerrogati
va de Líder aqui. Eu quero usar a inscrição, como Par
lamentar. E não é isso também. Não tem prioridade.
Quem se inscrever como Parlamentar, dos 513, pode
falar na seqüência. Não tem que ser da CPI.

(Não identificado) - Tem que ser da Comissão.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não,

senhor. O senhor desconhece o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)

- Olha, eu sou obrigado a aplicar o Regimento e os
dispositivos que venham, sob pena de não dar prosse
guimento a nossa audiência. Lamentavelmente, houve
o incidente, houve uma alteração. Recebi a lista. O De
putado Milton Temer assinou antes do Deputado Ivan
Valente, posteriormente a sua assinatura. Não se apli
ca na CPI o disposttivo regimental com relação à inter
venção de Liderança. Se aplica, sim, para comunica
ção. Eu tenho seguido a ordem das inscrições inde
pendente dos Parlamentares titulares e suplentes, até
para permitir que todos possam fazer a sua manifesta
ção. Tenho dado total tolerância com relação ao prazo
de intervenção. Poderia, inclusive, aplicar de forma
subsidiária a restrição de tempo que se aplica no Regi
mento para as audiências públicas. Então, vou pedir a
compreensão. De forma alguma V.Exa. receba isso
como uma censura de ordem pessoal ou qualquer res
trição à manifestação de qualquer Parlamentar. Mas,
se houver a concordância de inversão com o Deputado
Ivan Valente, muito bem. Se não houver, então, neces
sariamente eu vou seguir a lista. E a partir de agora a
inscrição será feita exclusivamente com a Presidência.
Eu não vou mais permitir também que fique a disposi
ção, na lista de presença, a lista de inscrição. Não é
possível nós chegarmos à situação de inviabilidade em
função desse dispositivo que procuramos adotar com
o maior critério e a maior correção. Nós estamos pro
curando respeitar a ordem de inscrição dos Parlamen
tares. Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Pre
sidente, questão de ordem. O art. 89. Por favor. Eu
não posso aceitar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Chegamos numa sessão consensual.



O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado,
eu lhe agradeço a pergunta, que me dá a oportunida
de de esclarecer alguns pontos. Eu também, como o
senhor, acho importante o trabalho desta CPI, em
particular naquelas duas vertentes que mencionei an
teriormente. Eu queria rejeitar aqui categoricamente,
como tive oportunidade de fazer ao comentar a inter
venção do Deputado Milton Temer, a suspeita de fa
vorecimento político em qualquer desses casos que o
senhor mencionou: Econômico, Nacional ou
BAMERINDUS. Eu vou-me ater aqui ao seu último co
mentário sobre o caso do BAMERINDUS. O seu
ex-controlador teria acusado o Governo de contribuir
para a quebra do banco. A documentação que foi dis
tribuída, quero crer, aos ilustres Parlamentares dessa
Comissão, mostra numa página - deixa eu localizar
aqui - que o banco BAMERINDUS estava com prejuí
zos. Vou ler aqui a parte do relatório sintético do Ban
co Central. Ele é muito mais amplo do que isso no
caso do banco BAMERINDUS e seus antecedentes.
Foi diagnosticado pela supervisão do Banco Central
que o grupo BAMERINDUS vinha apresentando cres
centes dificuldades financeiras, com reflexo na perda
sistemática de captação de depósitos e ocorrência
persistente do deperecimento patrimonial, em função
de sucessivos prejuízos mensais. Buscou-se junto
aos controladores uma solução definitiva para o pro
blema, via aporte de capital. Por falta de capacidade
de encontrar instituições brasileiras de importe, como
o próprio Senador buscou, nenhuma solução nesse
sentido teve condição de ser viabilizada. Portanto,
não houve nenhuma participação do Governo no sen
tido de contribuir, para usar a expressão, para a que
bra do banco. E essa idéia de que sigilosamente tratar
do assunto, eu acho que... Eu também queria rejei
tá-Ia, porque, como disse na resposta ao Deputado
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O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Esta lis- ao HSBC, em que o seu ex-controlador, o Sr. Andrade
ta, Sr. Presidente - eu não quero ir longe -,não só foi Vieira, ex-Senador e também ex-Ministro do atual Go-
alterada, como foi adulterada. Ela foi adulterada. E, se verno, acusou esse mesmo Governo, por meio do
essa CPI começar exatamente com esse tipo de pre- Banco Central, de contribuir para a quebra do seu
cedência, que CPI é essa? Eu não posso aceitar. banco, entre as diversas acusações que fez, inclusive

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pela or- nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, há poucos
dem, Sr. Presidente. dias. Pergunto: afirma o Sr. Andrade Vieira que, a par-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) tir de determinado momento, ficou isolado das nego-
_ Pela ordem, o Deputado Ivan Valente. ciações com vistas à venda do seu banco, ao tempo

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Em consi- em que acusa o Governo de sigilosamente tratar do
deração à correção com que VExa. vem conduzindo assunto, sem mostrar interesse algum em salvar o
a CPI e ao Ministro que está aqui para depor, então eu banco incontrolável. Se, afinal de contas, havia outras
vou ceder a palavra ao Deputado... possibilidades para o salvamento do BAMERINDUS,

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ O se- por que não foram aceitas? Indago ainda se seria Hci-
nhor não está cedendo nada. É um direito meu. Eu to um procedimento como esse por parte do Governo,

na visão de VExa.não tenho que ceder nada. Quero que respeitem o
meu dire~o. Daqui a pouco é uma prodigalidade de al
guém ceder. .. Eu não estou cedendo nada. Quero
meu direito respeitado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) 
Então, será concedida a palavra a V.Exa., mas eu quero
reiterar que de forma alguma houve adu~eração ...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Está aí.
O senhor mostre a relação, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Não houve adulteração, houve alteração. E isso não
é adulterar.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)

- Deputado Rubens Bueno, vamos nos ater à questão
do mérito.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O docu
mento está aí rasurado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Deputado Rubens Bueno, vamos nos ater à questão
do mérito. Com a palavra VExa., para a intervenção.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Mi
nistro, esta CPI, após seis anos de luta dos partidos
de oposição, consegue finalmente instalar e fazer fun
cionar esta Comissão Parlamentar de Inquérito. E,
disso tudo que foi dito, que a imprensa divulgou... A
opinião pública forma conceitos a respeito da questão
do PROER e da questão do Banco Central e essas re
lações com o sistema financeiro privado. Abstrain
do-se o caráter ideológico na percepção da necessi
dade de o Governo instituir um programa como o
PROER, temos nos debatido ainda com suspeitas de
favorecimentos políticos nos casos do Banco Econô
mico e Nacional, e de outras graves suposições,
como no caso específico do processo que antecedeu
a intervenção, até a efetiva venda do BAMERINDUS
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Milton Temer, foi combinado com o Senador Andrade
Vieira, porque eu comuniquei a ele que estaria indo
numa visita oficial à Inglaterra e se ele teria, gostaria
que eu explorasse a possibilidade de aquela institui
ção aumentar a sua participação no capital acionário.
Ele me disse que sim, que gostaria que eu o fizesse.
Eu o fiz, a instituição ficou de analisar a questão, e aí
as coisas tomaram o rumo que tomaram. Existe, só
para terminar. .. Uma das características do PROER,
da qual não abrimos mão desde o início, é que qual
quer operação dessa natureza teria que necessaria
mente envolver a troca do controle acionário da insti
tuição. Nós não iríamos fazer de forma alguma uma
operação como essa mantendo os mesmos acionis
tas controladores que haviam levado as instituições à
situação em que se encontravam. Portanto, a decisão
de uma operação que envolvia a transferência de
controle, quando se tornava inviável que o próprio
controlador encontrasse o aumento de capital era...
foi a forma pela qual foram resolvidos os três casos.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Mi
nistro, o HSBC detinha 6,14% de ações do
BAMERINDUS. Em dezembro de 96, o HSBC lança
no seu balanço, como prejuízo, os valores dessas
ações, de 6,14%. Em 31 de dezembro de 96, as
ações do BAMERINDUS, lotes por mil, estavam em
18 reais. Em 26 de março de 97, portanto menos de
três meses depois, no momento da venda, estas mes
mas ações de lote por mil estavam em 12,41. Quer di
zer, esse fato de o HSBC colocar como prejuízo esta
participação no BAMERINDUS não afetaria a credibi
lidade do banco, não traria mais prejuízo para o banco
naquele momento de dificuldade que estava passan
do? O senhor tinha conhecimento dessas operações,
do que tinha acontecido, dessa questão de prejuízo
do HSBC, dessa questão de valores de ações e que
isso não veio efetivamente contribuir para que o
BAMERINDUS chegasse à situação a que chegou?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado,
duas observações. Primeiro, a decisão de uma institu
ição financeira privada sobre provisionamento é uma
decisão, é um ato de gestão de cada uma dessas em
presas, não tem nada a ver com decisões ou suges
tões de Governo. O fato de que o tenha feito em de
zembro de 96, como o senhor diz, sugere a posterio
ri - obviamente, eu tomei conhecimento depois, mui
to depois, do fato -,sugere que uma avaliação sobre a
situação do banco, que é um direito que cada institui
ção tem de realizar, com uma percepção talvez, que
era compartilhada por muitos aqui, dessas dificulda
des que mencionei anteriormente que o banco estava
experimentando ao longo de 1996. Não vou comentar

um ato de gestão de uma instituição financeira, ainda
mais no exterior. E aparentemente se debruçou sobre
a situação do banco e tomou essa decisão. Não tenho
nenhum comentário. Se a queda do preço das ações
a que o senhor faz referência entre 31 de dezembro e
final de março se deve a este fator ou a outros fatores
de percepção de agravamento da situação do banco,
eu não teria condições de avaliar. O fato é que foi
ocorrendo um processo de uma percepção de dificul
dades por parte desse banco, que levou ao desfecho
conhecido.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Quer di
zer que no momento da concretização da venda, o se
nhor não tinha conhecimento desta questão do balan
ço de dezembro anterior, do HSBC, colocando como
prejuízo essas ações do BAMERINDUS? O senhor
não tinha, no momento da venda do banco? O senhor
tinha conhecimento ou foi a posteriori?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Porque
eu entendi que o senhor me disse que foi a posteriori.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É claro, eu
não teria a menor condição de ser comunicado por
uma instituição financeira que eles estavam pensan
do e considerando lançarem prejuízo no seu próximo
balanço...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não,
não, no balanço anterior, Ministro.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - O senhor
falou de dezembro de 96.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Dezem
bro de 96. O negócio foi efetivado em março de 97.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Isso.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Se nes
te momento, março de 97, V.Exa. tinha conhecimento
deste fato?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Olha, ho
nestamente, eu tinha o conhecimento do fato de que
as perspectivas estavam deteriorando. Eu não me
lembro se eu fui informado formalmente de que o
HSBC havia lançado em prejuízo no seu balanço de
31 de dezembro de 96 os créditos que detinha contra
o BAMERINDUS e acho que no contexto geral não
era uma questão central e eu não estava, volto a di
zer, diretamente envolvido no processo de operacio
nalização de uma solução do problema.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Eu res
peito a posição de V.Exa., mas é bom lembrar que
este fato contribuiu para a perda de credibilidade do
banco meses antes de o banco ser negociado.
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o SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É possível,
junto com vários outros fatos que estavam ocorrendo
também, como aquela perda de depósitos que menci
onei anteriormente, os prejuízos mensais continua
dos que o banco vinha exibindo, e uma percepção por
parte de - nem sempre é publicado na imprensa, mas
no sistema bancário brasileiro como os bancos têm
informações sobre o que acontece nas suas transa
ções. Havia uma percepção no mercado de dificulda
des crescentes que o banco estava enfrentando. Se
isso aqui contribuiu ou não para isso, provavelmente
eu diria que sim, mas não foi propriamente o fator de
terminante.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Por que
o HSBC, já tendo recebido condições extremamente
vantajosas na compra da parte boa do
BAMERINDUS, ainda foi agraciado com a permissão
de aplicar os recursos captados pela caderneta de
poupança no mercado financeiro ao invés de financi
ar habitações populares, pelo que se sabe se rendeu
algo em torno de 500 milhões de reais?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Olhe, esse
- de novo - tem a ver com a operacionalização, não
foi o único caso. Ao que estou informado, não sei o nú
mero exato de bancos, mas nesse processo de reso
lução dessas crises, o Banco Central aparentemente
permitiu que algumas instituições tivessem por algum
período de tempo, que eu não me lembro mais qual é
e era variável, a dispensa do cumprimento da exigibili
dade de aplicação dos recursos de caderneta de pou
pança, mas esse é um elemento negociai conduzido
pelo Banco Central. Não foi nada excepcional, dife
rente, no caso do HSBC.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Outra
questão também que soa estranho, Sr. Ministro, é
com relação às garantias que o Banco Central exigiu.
V.Exa. poderia até explicar por que tantas garantias
dadas ao comprador sem a necessária contrapartida,
no caso HSBC.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não, as
garantias... tem dois tipos de garantia. Uma é a garan
tia que o Banco Central exigiu no montante de 120%
dos empréstimos feitos, para proteger os seus recur
sos, os seus empréstimos e financiamentos. A outra
são as garantias que o comprador buscava e é natural
que seja assim. O senhor conhece o Brasil como eu e
sabe que existe um potencial de passivos contingen
tes de várias ordens, sejam trabalhistas, sejam de ou
tra dimensão, que surgem no bojo do processo. Por
tanto, era natural - e isso vale não é só para institui
ções financeiras, vale para outros tipos de operações
entre empresas do mundo real também - que um
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comprador procure uma determinada forma de se as
segurar que se surgirem passivos adicionais, contin
gentes, além daqueles que foram efetivados por oca
sião da compra uma negociação sobre que tipo de
garantias contra esses passivos contingentes podem
surgir, mas de novo: é uma negociação caso a caso,
da qual eu não participei diretamente, portanto não
saberia lhe dizer aqui detalhes sobre quais eram os
passivos contingentes contra os quais um comprador
estava procurando de alguma maneira se proteger.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Ainda, Sr.
Ministro, reportando a inúmeros casos e episódios que
julgamos questionáveis, verificou-se no curso do pro
cesso da venda do banco BAMERINDUS, em particular
tomamos conhecimento de que o HSBC, com antece
dência de pelo menos seis meses, já instalara no Brasil,
no LoteI, Av. Campinas, 266, Bela Vista, São Paulo, uma
equipe de especialistas, buscando informações e tra
tando em detalhes da situação BAMERINDUS, fato
que, se verdadeiro, pode ter garantido ao comprador co
nhecimentos privilegiados nessa transação. A pergunta:
V.Exa. recebeu alguém dessa equipe, autorizou a dire
ção do Banco Central a tratar com ela antes de 97 da
questão BAMERINDUS?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Duas ob
servações: primeiro, o único contato que eu tive com
pessoas do HSBC foi esta audiência que concedi a
eles, combinado com o Senador Andrade Vieira, onde
nós estávamos procurando ver as possibilidades de o
HSBC aumentar a sua participação no capital do
BAMERINDUS dos seis vírgula alguma coisa...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO-Catorze.
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - ...para um

percentual maior. Foi o único contato que tive com
eles, não houve mais nenhum outro até o desfecho da
operação.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - E nem
autorizou a direção do Banco Central a fazê-lo nesse
período?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não é uma
questão de autorização. O Banco Central tinha com
petência legal e autoridade para equacionar o proble
ma do ponto de vista operacional. Havia uma legisla
ção em vigor e, desde que respeitada pelo Banco
Central, ele tinha competência para avançá-lo, não
precisava de uma autorização minha para conversar
com quem quer que fosse um potencial comprador,
como, no caso, surgiram outros. Se não me engano,
houve uma proposta de um... se não estou enganado
do UBS, com gráficos, também uma proposta de re
solução do problema, só que não envolvia aporte de
capital, portanto o Banco Central achou que não era
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uma proposta apropriada, mas não foi a única possi
bilidade. Sobre a questão da antecedência - eu nem
sabia disso - de seis meses de presença em hotel em
São Paulo, eu não sabia disso, mas quero crer que o
banco estava avaliando o seu interesse ou não em
aumentar a sua participação no capital dos seis vírgu
la poucos por cento para tanto. É natural que um pro
cesso como esse não seja decidido no escuro, que o
banco tivesse avaliando o seu interesse e as possibili
dades de fazer esse aumento de capital e para isso
precisa ter gente. Não é uma decisão que uma pes
soa faça sozinha, sem uma análise cuidadosa da situ
ação de uma instituição.

# O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Por últi
mo, eu perguntaria a V. Exa. quem pagará a conta do
PROER liberado para o Banco Nacional, banco onde
comprovadamente foi montada uma espantosa frau
de, no curso de um longo período, sem que a fiscali
zação do Banco Central a identificasse e que, pelas
declarações das autoridades, nesta CPI, já feitas so
bre o assunto é impossível reaver o valor do emprésti
mo de mais de 5,9 bilhões de reais. Esses dados to
dos extraídos da CPI no Senado, Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Uma das
tabelas do documento que foi - quero crer que isso te
nha sido distribuído aos membros dessa CPI- mostra,
por banco, os empréstimos realizados, a dívida total
junto ao Banco Central, os ativos da massa após os
ajustes, a perspectiva de recebimento do pelo Banco
Central e o saldo sem cobertura. Essa aqui é uma ta
bela, um documento que li nos últimos dias e está dis
ponível a tabela 4, a data base é 30 de junho de 2001 ,
e no caso específico do Nacional, ao que o senhor fez
referências, a dívida total junto ao Banco Central em
30/06/2001, de acordo com esse quadro era 13,7 bi
lhões de reais. Os ativos da massa, após o ajuste,
eram 10,6 bilhões de reais. A perspectiva de recebi
mento pelo Banco Central era de 9,2. Portanto, como a
dívida total era 13,7 e a perspectiva de recebimento
9,2, aqui o que é chamado saldo sem cobertura até o
momento de 4,4 bilhões. É prematuro dizer que esse
vai ser o número final porque existe possibilidade de
continuada disposição dos ativos da massa a determi
nados preços que só o futuro dirá. Essa é a razão pela
qual eu citei o Prof. Mário Henrique Simonsen aqui an
teriormente que dizia que o resultado final do processo
é quando o processo estiver concluído. Aí que se fe
cham as contas, e não por antecipação. Mas para pro
curar responder a sua pergunta. Suponha que haja no
final do processo um saldo sem cobertura com os ati
vos da massa e que, portanto, representou o custo da
intervenção que levou à resolução do problema. É o

mesmo ponto que fiz ao Deputado Milton Temer. Esse
custo deve ser visto à luz dos custos alternativos ou
custo relativo da inação, de nada fazer, deixar o banco
quebrar - e eu posso lhe assegurar, Deputado, com
todo o respeito, que esse custo seria em muito superior
ao custo aqui mencionado.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas
veja V.Exa., só para complementar, o Banco Central
identificou essas fraudes em balanços maquiados,
contas fantasmas durante meses, quer dizer, a
não-providência durante meses levou a uma situação
dessas, quer dizer, a sociedade brasileira como um
todo poderá no final desta conta pagar uma conta al
tíssima, relativamente alta, até porque, de repente,
faltam poucos bilhões de reais para uma ação de Go
verno, por exemplo, na área de educação. E neste
caso, o Banco Central tendo conhecimento dessas
fraudes, desses balancetes maquiados e etc. não to
mou providências. Quem seria realmente responsabi
lizado por isso?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Bom, De
putado a pergunta é uma pergunta relevante. Tanto
que me lembre não é verdadeira a afirmação que o
Banco Central estava há meses com conhecimento
da fraude na magnitude do montante que depois se
descobriu. O Banco C,mtral vive descobrindo fr::':.K':es,
denunciandoas ao Ministério Público, penalizando as
instituições e uma operação aqui que feita fora das re
gras. A magnitude dessa fraude, da existência, se me
lembro bem, de quase 650 contas fantasmas, numa
enorme operação, sofisticada operação de fraude,
que não era fácil captar em tempo real, não era algo
de conhecimento há meses do banco. A decisão, o
conhecimento da extensão e da magnitude da fraude
e a ação que foi tomada foi um período muito mais
curto do que esse. Eu não estou querendo dizer isso,
Deputado, para eximir o Banco Central, a fiscalização
do Banco Central por não ter detectado, identificado e
tomado as medidas apropriadas a tempo, mas como
disse na introdução, nós vivemos em uma sociedade
que é constituída por seres humanos e instituições
operadas por seres humanos, e todos falíveis. No
caso houve provavelmente deficiência no sistema de
supervisão e regulação que devo dizer, hoje sanadas.
Portanto, estou sempre procurando saber se os erros
foram corrigidos e se podemos olhar o futuro com
mais confiança no sentido de que fraudes desta natu
reza não mais se repetirão no País. Mais os fatos que
ocorreram, lamentavelmente ocorreram, só que o
passado é irrevogável, não se o rescreve. Teria sido
melhor que não tivesse acontecido, mas uma vez que
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foram identificados o importante é que o Governo
agiu com rapidez e resolveu o problema.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Era
isso, Sr. Presidente. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Sr. Ministro, solicitaria a V.Exa., se fosse possível
que nós recebemos uma série de dados, mas não sis
tematizado dessa maneira. Então, se fosse possível,
o encaminhamento para a Comissão, depois eu enca
minho aos Parlamentares. Agradeço. Com a palavra o
Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, Ministro Pedro Malan, queria
ser mais direto nas perguntas dado o adiantado da
hora já, mas antes de entrar em um ponto, queria per
guntar ao senhor o seguinte: o senhor, em seus depo
imentos na CPI do Senado, trabalhou muito essa
questão do custo final da operação e o senhor sem
pre respondia que o custo não pode ser avaliado se
não num processo, mas já se passou algum tempo
efetivamente e eu queria perguntar se o senhor tem
dados do custo dessa operação, quer dizer, o que o
PROER custou concretamente. Não estou falando de
custo político, mas o senhor tem esse ponto, esse nú
mero. Hoje qual é o rombo causado pelo PROER.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não sei se poderia, Deputado Ivan Valente, se permi
tiria só... quando Ministro deu a resposta ao Deputado
Rubens Bueno, ele colocou aqueles números, ele não
separou aquilo que era, pelo menos em várias tabe
las que a gente tem recebido, o que é PROER e o que
não é PROER. PROER, que a gente imagina, é aquilo
que foi feito com operação de garantia, discuta-se a
garantia, enfim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não entra
o Excel, é isso?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
o restante são reservas bancárias, que já existiam no
momento da intervenção e que não têm garantia. Não
sei se tem essa separação e seria importante a gente
ter uma idéia também disso.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Esses nú
meros estão nessa documentação que eu pensei que já
estivesse de posse da Comissão, mas terei o maior pra
zer em encaminhá-Ia. De novo, Deputado Ivan Valente,
o custo final da operação, por definição e quase lógica
semântica, só é oonhecido ao final da operação e não
no início da operação. E por quê? Porque exatamente
ao longo desse processo estão sendo dispostos ou li
quidados os ativos. Os títulos dados em garantia têm
oscilações e variações próprias de mercado, na medida

em que são afetados pelo mercado, portanto esse custo
final é difícil descrevê-lo, com clareza, de mesma mane
ira apriorística. Sobre o custo polítioo, que foi uma refe
rência que o senhor fez, eu confesso que não tenho de
clarações adicionais a fazer.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nem eu
estou pedindo que o senhor faça.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Ah, bom, é
que a expressão foi usada. Eu acho que a discussão
relevante aqui é assim que essa questão foi colocada,
em todos os países que tiveram que lidar com crises
ou potencial de crises bancárias, é o custo em relação
à alternativa de nada fazer. E eu acho que essa é dis
cussão relevante. No caso aqui dessa tabela - eu me
refiro aqui, vou dar o dado agregado, ela está desa
gregada -,o senhor me pergunta sobre a estimativa
vigente em 30 de junho de 2001 nos casos Econômi
co, Nacional, BAMERINDUS, BANORTE, Mercantil,
CREFISUL e Pontual, que estão aqui nessa tabela. A
dívida total junto ao Banco Central dessas operações,
nessas sete operações, era de 26,6 bilhões de reais.
Agora, os ativos da massa após os ajustes, da ordem
de 23.2. A perspectiva de recebimento pelo Banco
Central, na data de 30/06/2001, era de 19,1 bilhões
de reais. Portanto, o saldo sem cobertura vigente na
data 30/06/2001 é da ordem de 7,5 bilhões de reais e
eles estão desagregados aqui por banco. O Dr. José
Roberto Mendonça de Barros, que foi, enquanto tra
balhou conosco como Secretário de Política Econô
mica, aliás um excelente trabalho dada a sua compe
tência, tem um trabalho daquela época, e ouvi dizer
que atualizado recentemente, exatamente para levar
em conta, para abater daquilo que seria o custo bruto
inicial, aquilo que já representou disposição de ativos,
venda de ativos nesse processo. E ele chegou a um
número que, se não me engano, é pouco mais de um
ponto percentual do Produto Interno Bruto. Mas não é
o número final, volto a insistir, o custo final é quando
as operações se concluem.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito. Sr.
Presidente, queria entrar diretamente em uma questão
que é a seguinte: acho que o depoimento nessa CPI, Sr.
Presidente, Min.istro, que impactou mais, foi...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ele não
chegou a ser candidato.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ministro. O
Presidente é o da Comissão, a que eu estou me refe
rindo, não o da República, embora o Ministro Malan é o
que pode se considerar um Ministro durável. Não sei
se ele é o único que durou o tempo todo, mas é o que
está aí desde o começo do Governo e já estava no
Banco Central no Governo anterior. Mas, Ministro, é o
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seguinte: o depoimento que mais impactou a CPI nes
te momento - queria lembrar ao senhor que nós pedi
mos essa CPI em 1996, os Deputados estão aqui, eu,
Milton Temer e o José Pimentel e ela só foi viabilizada
agora, cinco anos depois. Então, certamente os deba
tes de ordem, de proposta de projetos e até ideológi
cos estão razoavelmente saturados, mas certamente
dúvidas ficaram, muito grandes, para a sociedade,
para o Parlamento e etc. Por isso, o depoimento mais
chocante aqui é exatamente de um membro do Gover
no, colega de V.Exa. como Ministro, homem forte do
Governo, pelo menos na primeira gestão Fernando
Henrique Cardoso, o ex-Senador e excontrolador do
BAMERINDUS, Andrade Vieira. E ele disse aqui, fez
uma colocação muito dura, que o BAMERINDUS foi
quebrado, ele não quebrou. É interessante também
notar que os banqueiros que por aqui passaram, ex
controladores do Econômico e do Nacional vieram
com uma postura defensiva. Enquanto o ex-Ministro
Andrade Vieira veio com uma postura ofensiva e está
processando o Govemo. E ele disse exatamente isso:
o BAMERINDUS não quebrou, ele foi quebrado. Isso
tem uma gravidade enorme a não ser que a gente que
ira deixar as coisas passarem sem ver, porque não é
só colocar que é uma pessoa que está desqualificada,
a não ser que vocês o desqualifiquem, porque ele foi
Ministro do Governo, foi sustentador deste Governo e é
amigo do Presidente, ou era, amigo pessoal do Presi
dente. E ele disse aqui que o BAMERINDUS foi fritado
durante um ano e meio, e mais: que os boatos tiveram
papel essencial nesta questão. Os boatos de que o
BAMERINDUS estava quebrando e que esses boatos
partiam do Banco Central e que ele tem nomes a colo
car, inclusive que eu poderia citar em uma sessão se
creta, nós inclusive ameaçamos fazê-Ia naquele mo
mento. Agora eu quero ler aqui, Ministro Pedro Malan,
o seu depoimento no Senado da República de
11/06/97, o senhor estava explicando aos Senadores
porque os bancos quebraram. E o senhor diz o seguin
te: que vários motivos levaram a isso. Os problemas
em alguns casos - o senhor disse - eram problemas
de liquidez, em outros era de desequilíbrio patrimonial,
particularmente naquelas instituições que vinha retar
dando a resolução de problemas estruturais, tais como
insuficiência de capital, excesso de mobilizações, bai
xa rentabilidade de certos ativos e um tema recorrente
em praticamente todos esses casos, quer dizer, uma
capacidade de geração de receita incompatível com a
estrutura de custos da instituição respectiva. Isso é o
senhor falando aqui na tradução da taquigrafia. É nes
se contexto, aí que eu quero chegar, Sr. Presidente, o
senhor falando, que além dos problemas de ordem es-

trutural, não solucionados ao longo de vários anos no
passado, o banco BAMERINDUS sofreu nos últimos
semestres, principalmente por razões ligadas a rumo
res e boatos que infelizmente grassam entre nós, que
ao meu juízo deveriam constituir crime de responsabili
dade, quando divulgados com leviandade e irrespon
sabilidade. Está certo? Isso aqui é o que o senhor dis
se na Comissão. Veja que nesse aspecto o senhor
concorda com o Andrade Vieira, que houve uma gran
de boataria. Eu quero saber do senhor o seguinte: o
problema é que o ex-controlador Andrade Vieira veio
nesta Comissão e disse que quem plantava os boatos
na mídia e produzia fatos que aprofundavam a crise do
BAMERINDUS era exatamente o Banco Central e o
Governo. Eu queria ouvir o seu sobre isso.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Muito obri
gado, Deputado Ivan Valente, eu notei, ao julgar pela
minha leitura da mídia, que esse depoimento do
ex-Senador e ex-Ministro Andrade Vieira causou um
certo impacto aqui nesta Comissão. Notei também
que o senhor registrou aqui que os depoimentos de
Ângelo Calmon de Sá e Marcos Magalhães Pinto fo
ram com uma postura mais defensiva, enquanto que
a do ex-Senador e ex-Ministro foi mais ofensiva. Essa
frase, na verdade, é uma frase de efeito, digamos as
sim. O banco foi quebrado, não quebrou; foi fritado,
não fritou. Tenho comentários a fazer, queria começar
pelo final. Eu reafirmo e reitero em gênero, número e
grau cada uma das palavras desse meu depoimento
no Senado de 11/06/97 ao qual o senhor se referiu.
Eu também acho que a existência de rumores, boa
tos, nessas como em outras questões, devo dizer, que
atentam contra a honra, a integridade de caráter de
pessoas, acusações baseadas em suspeitas sem
provas são atos irresponsáveis, levianos, que nós de·
víamos, como sociedade, combater. Ele é particular
mente daninho e verdadeiro, não que os outros não
sejam também, no que diz respeito a rumores e boa
tos sobre situações de instituições financeiras, que
são situações que, pela sua própria natureza, têm a
confiança de seus depositantes como elemento es
sencial. É sabido que se todos os depositantes de um
banco no mesmo dia buscam extrair do banco aquilo
que têm lá depositado, que o banco não tem condi
ções de atendê-los. E é sabido também que quando
se dão conta de que se se dirigirem ao banco e obti
verem os recursos, os recursos estão lá, não têm
mais necessidade de sacá-lo. Quer dizer, o negócio
bancário é um negócio muito baseado em confiança e
uma confiança que não pode ser erodida de maneira
irresponsável. Eu levo isso tão a sério que demiti um
funcionário do Ministério da Fazenda, do cargo que
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ocupava, exatamente porque numa entrevista à im
prensa fez referência à situação difícil em que se en
contraria um banco de médio porte. Eu disse que era
absolutamente inaceitável que aquilo fosse feito, que
aquele era um ato que não tinha nenhuma defesa e
pedi que a pessoa fosse demitida das suas funções.
Para lhe dar uma idéia da importância que eu atribuo
a isso e acho que nós devíamos ter uma legislação
que procurasse...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas foi
em relação ao BAMERINDUS?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não, foi a
outro banco que eu não quero mencionar aqui. Para
mim o importante é que foi feito um comentário nega
tivo sobre um banco numa entrevista coletiva à im
prensa, que eu considero inaceitável, porque o banco
podia ser que não tivesse problema algum e passas
se a tê-lo por conta dessa referência. De modo que
sou, de longa data, favorável a que nós tenhamos al
gum tipo de legislação - e vai aqui uma sugestão a
esta CPI, que considera que a divulgação de boatos
sem fundamento sobre as situações de instituições fi
nanceiras deveria ter algum tipo de tipificação quase
que criminosa. Nesse sentido do que o senhor disse,
eu concordo com o ex-Senador e ex-Ministro contra a
idéia de boato e rumores que efetivamente existiram.
O que eu acho, Deputado, é que, se o Senador,
ex-Senador e ex-Ministro, disse ao senhor ou disse
aqui, que ele tem nomes a citar e que poderia dar es
ses nomes, que ele deveria fazê-lo.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E disse à
Comissão.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Que ele
deveria fazê-lo. Eu acho que não tem problema. "Foi
fulano, que no dia tal. ..u Mas aí precisa um pouco de
evidência. Não pode ser "eu acho que alguém teria fe
ito um comentário", porque isso aí também é irres
ponsável. Mas, se ele tem nomes, eu o encorajaria a
nomeálos, de público, inclusive. "Foi o senhor fulano
de tal, que no dia tal, numa palestra tal, ou numa en
trevista tal, ou numa conversa com o jornalista tal, que
confirme aquilo..."

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ou numa
inside information para a imprensa?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Bom, eu,
como não falo em oH para a imprensa, eu não tenho
esse problema. Tudo o que eu digo é em on, é público,
então eu não tenho esse problema, mas eu acho que
o papel de boatos e rumores pode ser terrivelmente
deletério para uma instituição financeira. Tanto é as
sim, vou lhe dar um exemplo: uma das revistas mais

respeitadas do mundo nessa área, The Economist,
tem como política editorial não fazer comentários so
bre rumores e boatos sobre instituições financeiras,
porque eles sabem o efeito que teria uma publicação
numa revista, que é uma revista de peso nessa área,
a idéia de que uma instituição financeira tem dificulda
des. Aquilo claramente vira uma profecia autoconfir
mada. Então, é política editorial da revista não dar li
vres cursos a boatos dessa natureza. Eu acho que
nós estaríamos melhor se houvesse políticas editoria
is desse tipo aqui também no Brasil.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Permi
ta-me?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Por últi
mo... Só para terminar.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Conclua,
conclua.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Só para
terminar, o senhor mencionou aí, para voltar àquela
idéia da postura defensiva e postura ofensiva. Eu
sempre tive um relacionamento correto com... foi meu
colega de Ministério, Ministro da Agricultura, foi Sena
dor. Sempre tive uma postura correta com o Senador.
Não tenho nenhuma queixa de atitudes dele no relaci
onamento pessoal para comigo. Eu acho que enten
do, eu acho que qualquer ser humano teria reação
como essa, um certo componente de ressentimento,
de ira, pelo fato de se ver privado de uma instituição fi
nanceira do porte do BAMERINDUS, mas eu acho
que essas coisas infelizmente ocorrem. As pessoas
são responsáveis pelos seus atos, ações e omissões.
E o fato é que o banco estava em dificuldades, que
podem ter sido agravadas por boatos e rumores que
vêm de toda parte. Não acho que é correto dizer que
vem só de uma área, do Governo; eles vinham de vá·
rias, pelo que eu lia na imprensa: do setor privado, da
própria mídia, de conversas em off, com pessoas, tal
vez algumas, com interesse naquilo. Não vem ao caso
agora especu lar sobre isso. O que eu acho - e vou rei
terar aqui -, se o ex-Senador e ex-Ministro acha que
os boatos partiam do Banco Central, e que ele tem os
nomes, ele devia nomeálos, mas com alguma base,
não uma acusação vaga, dessas que nós nos habitu
amos a ver.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
concorda que há uma gravidade nessa questão, nes
sa fala aqui na CPI, do ex-Ministro? Porque, se ele co
loca que partiu do Banco Central, que o banco dele foi
quebrado, ele está querendo reforçar a idéia de que
havia uma política intencional dentro do Banco Cen
trai, uma política de Governo, de vender, entregar o
BAMERINDUS ao HSBC.



O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, o
senhor também tem disposição de trazer o Ministro
Andrade Vieira, o senhor vir a esta CPI e nós fazer
mos, então, esse confronto?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não, não,
deixa eu acabar de contar a história. O senhor verá
qual foi a minha reação. É a mesma que eu estou ten
do aqui. Eu também disse de público ao Senador, de
pois de ter dito que achava estranho que ele fizesse
uma acusação de público, diante dos holofotes das
câmeras de televisão, dando por assentado que havia
um esquema de corrupção envolvendo pessoas, e
que ele conhecia uma pessoa, amigo seu, que 'tinha
provas, evidências e tal, e queria reservadamente en
contrar comigo para me contar isso. Eu digo: "Sena
dor, se o seu amigo tem provas, evidências desse es
quema, ele tem obrigação, obrigação de vir a público
e apresentar essas provas e evidências e nome, e
não buscar um encontro reservado, secreto, com o
Ministro da Fazenda, em que ele vai dizer algo e de
pois vão dizer que ele já comunicou ao Ministro tudo
que sabia e o Ministro não tomou as providências.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Traga à luz
do sol, diga os nomes, apresente quem são. E não
precisa ser na minha frente! Venha aqui ao Senado e
apresente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas é
exatamente isso.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Se ele tem
os nomes, ele venha aqui e apresente os nomes. É
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O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado, isso que eu estou sugerindo. Eu não tenho nenhum
se me permite, eu queria rejeitar categoricamente interesse - e não vou fazê-lo - em ficar sentado do
essa assertiva e essa suposição, que nada mais é se- lado dele para ouvir os nomes. Isso é função de...
não uma especulação. E volto a insistir: se o ex-Sena- caso de polícia, Ministério Público, investigação, não
dor e ex-Ministro Andrade Vieira tem alguma evidên- é um problema meu mais. Eu sou a favor de transpa-
cia, que não seja uma suspeição, ele deveria trazer rência e de que as pessoas, quando fazem acusação,
essa evidência a público. Eu tive recentemente um façam-nas com responsabilidade. Tanto é assim que
caso semelhante com um Senador do seu partido no escrevi ao Procurador-Geral da República, nesse
Senado Federal que, de público, diante das câmeras caso que eu estava mencionando, pedindo que ele
de televisão, também disse que tinha um amigo que escrevesse ao Senador Eduardo Suplicy e exigisse
tinha provas e evidências de que pessoas no Banco que o Senador apresentasse a sua testemunha tão
Central vendiam informações para instituições finan- valiosa, que nunca apareceu, Deputado, nunca apa-
ceiras. Eu disse na hora, de público também, que o receu. No entanto, a acusação foi feita de público.
Deputado estava sugerindo uma conversa pessoal e Nunca teve seguimento. A pessoa não apareceu, o
reservada comigo, para que ele me contasse as histó- Senador não apresentou prova alguma, disse que na
rias que sabia e apresentasse as evidências. verdade não a tinha, que a pessoa se recusava a apa-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor recer; mas, no entanto, o dano foi feito, a acusação foi
falou do Senador Suplicy. feita, e eu acho que isso é grave.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É, eu disse O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas, Mi-
a0 Senador... nistro, nós estamos numa CPI. As pessoas vêm aqui,

entende, e declaram que vão dizer a verdade, sob
pena de crime de perjúrio.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Que o fa
çam, então.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E são
pessoas que têm uma enorme responsabilidade pú
blica e social. Então, se as pessoas dizem isso, isso
tem uma imensa repercussão política, como V.Sa.
acaba de dizer, inclusive. Está certo. Então, mais do
que nunca, a CPI também é um instrumento de inves
tigação.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Claro.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, se
nós não temos meios de fazê-lo, o Senador Andrade
Vieira ... Se ele tem nomes a dizer e diz que partiu do
Banco Central, o senhor é o superior do Banco Cen
trai, o senhor é o Ministro da Fazenda, o senhor não
tem interesse, então, que ele pare de dizer coisas ar
que prejudicam a imagem do Governo e do Banco
Central? O senhor não teria interesse em vir aqui es
clarecer essa questão?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado,
desculpe, eu acho que estou falando em outra Ifngua,
não estou me fazendo entender. Eu vou repetir o que
o senhor disse: que o ex-Senador e ex-Ministro disse
que esses boatos tiveram papel essencial...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
também afirmou.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Um minuti
nho, Presidente. Que os boatos partiram do Banco
Central e, vou citar a sua expressão, "que ele tem no-
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mes a citar". O que estou lhe dizendo, vou repetir aqui,
que o faça, que o faça de público, que ele venha aqui,
peça uma nova audiência e diga: "Os nomes são: fula
no, o senhor fulano de tal, o senhor beltrano de tal.
São essas as pessoas que eu estou formalmente
acusando de terem sido os responsáveis pelo boato
sobre o meu banco". É isso o que eu estou dizendo. E
eu tenho o maior interesse que ele diga isso, como
cobrei e continuarei cobrando do Senador Eduardo
Suplicy que dê seguimento à acusação que fez. Deri
varam dela os benefícios. Fez uma acusação grave e
nunca foi capaz de substanciá-Ia. É isso que me inco
moda. Portanto, eu queria que não houvesse dúvidas.
Tem os nomes a citar? Nomeie-os, "ponto".

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ministro,
eu quero... Eu pediria ao senhor esforço de memória...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Pois não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ...e pu
desse fazer um histórico da sua intervenção, digamos
assim, nessa questão do BAMERINDUS e do HSBC,
quer dizer, onde o senhor entra. Eu sei que o senhor
teve, inclusive, uma reunião na casa do Ministro, do
ex-Ministro Andrade Vieira, junto com o Gustavo Lo
yola, a sós com ele, falando, segundo o Andrade Viei
ra, que o senhor teria dito que o banco estava em difi
culdades, que ele precisa vender o banco. Isso é uma
declaração dele. O senhor poderia nos contar qual foi
o teor dessa conversa?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Posso, sem
nenhum problema, Deputado. Primeiro, o "histórico de
minha intervenção" é algo muito forte, porque a minha
intervenção foi muito limitada. Ela teve simplesmente o
efeito de uma comunicação ao meu então colega de Mi
nistério, Senador Andrade Vieira, que era Ministro da
Agricultura. Eu estive com ele uma ocasião para dizer
que as informações que me chegavam do Banco Cen
trai sugeriam que ele devia dedicar mais atenção ao seu
banco, o que o fez. Ele deixou, como o senhor sabe, a
posição de Ministro da Agricultura do Governo Fernan
do Henrique para poder se dedicar ao seu banco, por
que ele se deu conta de que era necessária uma pre
sença mais ativa e que, digamos assim, seria problemá
tico buscar equacionamento de problemas num banco
que tinha como acionista controlador Ministro do Gover
no. Então, houve uma conversa no sentido de que, pes
soalmente...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nessa
conversa o senhor estava com o Presidente do Banco
Central, Gustavo Loyola, ou é outra a que o senhor
está se referindo?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu me
lembro de duas conversas. Na segunda, seguramen
te eu estava com o Dr. Loyola.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então é
anterior a essa.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Nessa pri
meira, dada a delicadeza, eu quero crer que estava
sozinho. Mas foi só isso. Eu disse: "Olha, eu acho que
a situação do banco sugere que o senhor assuma efe
tivamente a posição de gestor e administrador, dado
que o senhor é o controlador do banco no momento
atual. É difícil imaginar uma pilotagem a distância do
banco, como Ministro da Agricultura do Governo Fer
nando Henrique"; coisa minha, pessoal, uma conver
sa entre dois colegas de Ministério. A segunda, tem
pos depois, foi com o então Presidente Gustavo Loyo
la, onde nós realmente dissemos - não tem nenhum
problema dizer isso hoje, passado o tempo, à época
não diria -,nós dissemos: "Senador, como o senhor
sabe - e ele sabia -,o banco está com dificuldades.
Ou bem nós conseguimos, ou o senhor consegue, a
entrada de um acionista que contribua para a capitali
zação do banco, em outras palavras, o banco precisa
ser capitalizado e o senhor tem que conseguir essa
capitalização com a maior brevidade possível, porque
senão nós não teremos alternativa senão buscar uma
troca do controle acionário da instituição para alguma
instituição interessada em comprá-Ia". Mas o tom da
mensagem era: é inevitável a capitalização do banco
na situação atual.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Isso foi
em setembro de 1996, a data?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu não me
lembro exatamente. Tenho que olhar na minha agenda.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ele colo
cou aqui precisamente, inclusive. Agora, mais tarde o
senhor foi a Londres e ele, no depoimento dele, disse
que o senhor o procurou e consultou-o se no contato
em Londres poderia se tratar da venda do
BAMERINDUS.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não, não
foi da venda. Eu já expliquei. Deixa eu explicar para o
senhor, então.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, eu
sei. Eu quero dizer que é uma contradição, é a isso
que eu quero chegar. Eu ouvi o seu depoimento. O se·
nhor disse que é o aumento do capital.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Isso.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E ele disse
que é a venda do banco. São duas coisas diferentes.
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O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - São, então Londres, que eles me pediram uma audiência, e eu
deixa eu dizer qual é o correto. aceitei a audiência, como eu recebo em audiência

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu quero inúmeras instituições, eu perguntei a ele se haveria
situar essa data, porque o Ministro Andrade Vieira algum problema se eu dissesse que... Bem, nós vería-
disse que o senhor voltou de Londres, não o procu- mos com bons olhos um aumento da participação aci-
rou, num primeiro momento, e um mês depois, já era onária do HSBC no BAMERINDUS.
fevereiro, segundo o seu depoimento - o senhor deu O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
o depoimento, o senhor há de se lembrar disso -,o se- tem essa data, por favor?
nhor disse: "Eles não têm interesse". O senhor disse a O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não, eu te-
ele: "Eles não têm interesse". Inclusive, porque, nesse nho que olhar na minha agenda. Não tenho exata-
período, em dezembro, o HSBC havia colocado no mente aqui, mas posso lhe dar depois. Essa conversa
prejuízo as ações que ele detinha do banco efetivamente teve lugar. E o que me disseram lá, as
BAMERINDUS, o que fez, inclusive, aprofundar a cri- pessoas com quem conversei, que eles teriam que fa-
se, certamente, do próprio BAMERINDUS. Agora, zer essa due diligence, essa expressão em inglês:
como o senhor deu essa resposta em fevereiro, e o analisar a situação do banco para ver se era de seu
senhor respondeu a ele que o HSBC não tinha inte- interesse - é uma decisão voluntária -,de seu interes-
resse, e no mês seguinte esse banco que não tinha se ou não de aumentar essa participação, o que é
interesse compra o BAMERINDUS? O senhor con- uma coisa óbvia, tomei como algo corriqueiro. Acho
corda que essa CPI precisa esclarecer isso? que ninguém, em sã consciência, imaginaria - eu sei

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Sem dúvida. que o apelo que certas pessoas têm por decisões ins-
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Porque tantâneas e gratificações instantâneas - que saísse

há um cronograma que não bate, não bate. uma decisão com base numa rápida conversa de
meia hora, uma decisão da instituição sobre isso. Fi-

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Posso lhe zeram essa avaliação, não pergunte como, porque
explicar, Deputado? não voltei a falar com eles.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pois não. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não teri-
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu lhe am interesse em ampliar o capital?

agradeço a oportunidade. Eu não me lembro, tenho O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não me
que olhar as minhas agendas para saber exatamente disseram isso nesse momento. Nessa conversa me
o dia, a hora e o mês em que certas conversas tive- disseram que teriam que analisar essa possibilidade.
ram lugar. Mas é muito importante que o senhor per- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E é isso
ceba a diferença entre um desejo do ex-Senador e que o senhor transmitiu ao ex-Ministro?
ex-Ministro Andrade Vieira, de que uma das formas... O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu não me
E foram inúmeras! Não quero entrar no detalhe aqui, lembro se transmiti, mas acho que era uma coisa ób-
mas o banco tinha um empresa de celulose, se não via. Seguramente o Senador, homem experimentado
me engano, chamada... que é, jamais poderia ter passado pela sua cabeça

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE -Impacel. que numa conversa com meia hora eu voltaria e diria:
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - ... Impacel, "Senador, eles vão elevar a participação deles de 'se-

em que o ex-Senador e exMinistro dizia que a venda is vírgula pouco' para 17,48%; foi isso que eu resolvi
daquela empresa, que tinha um valor extremamente em meia hora". Nós estamos no mundo real, não esta-
expressivo - ele achava que a venderia -,permitiria a mos no mundo da fantasia. É óbvio que eles iam anal i-
solução dos problemas do banco, que ele estava em- sar a questão. Não me disseram "não", nem me disse-
penhado na venda e tal. Eu quero mencionar outras ram "sim". "Vamos analisar." "Então, analisem." E o
questões. Uma das hipóteses que ele conversava era contato deles, obviamente, era com o Senador, não
essa idéia de aumentar a participação no capital do era comigo. Eu não era uma parte interessada na
BAMERINDUS do HSBC, que já tinha esses seis vír- composição acionária do BAMERINDUS. Estávamos
gula alguma coisa por cento. Uma das possibilidades procurando, em conjunto com o Senador, tentar en-
de fazer essa capitalização era o banco aumentar contrar saídas, como ele disse, desde a venda da
para um determinado percentual, que eles teriam que Impacel até outras coisas. Essa foi a única ocasião,
negociar essa participação. E ele estava procurando antes da operação, que foi conduzida pelo Banco
isso, ele estava conversando com o banco a esse res- Central, não por mim, que eu tive com o HSBC, a úni-
peito. E realmente, quando eu fui numa visita oficial a ca ocasião nesse período.
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o SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Deixa eu
colocar, então, uma outra questão, Ministro. Veja, a
história do BAMERINDUS, ela realmente precisa ser
esclarecida, porque não bate essa história. Veja, um
banco como o HSBC, que põe no prejuízo três meses
antes as suas ações...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu tenho
uma interpretação para isso.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Qual é a
interpretação?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Mas é uma
interpretação, eU não quero dizer que é a verdade.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pois não.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - A minha
interpretação é a seguinte: faz uma diferença, do pon
to de vista de uma instituição financeira, se ela está
aumentando a sua presença - é uma hipótese só,
não quero dizer que seja isso que tenha ocorrido, mas
ela é perfeitamente compatfvel para explicar essa sua
"perplexidade", entre aspas; a história é cheia de
exemplos, a história de empresas, de instituições fi
nanceiras -,de determinado investidor que aceita as
sumir o controle de urna empresa, vai deter 51% das
ações, e não aceita ter 49% das ações, porque para
ele a aplicação tem a ver com ter o controle ou não ter
o controle das operações da empresa. Isso é comum
e corriqueiro no mundo. É só uma especulação.

O SR. DEPUTADO 'VAN VALENTE - Quer di
zer, essa é a explicação que o senhor tem para a ven
da, para a colocação no prejuízo?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado,
eu disse: existe essa possibilidade. Nós estamos to
dos... o senhor está especulando e eu também estou
especulando aqui.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu quero
saber, eu estou interessado em saber só. Como o se
nhor é um especialista e eu não sou, eu quero ouvi-lo.
Quer dizer, o HSBC tinha colocado no prejuízo por
essa questão ou o senhor acha que é uma hipótese?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não. De
putado, o senhor é tão especialista quanto eu nessa
questão aqui. O que eu estou lhe dizendo é o seguin
te: o senhor está especulando sobre hipóteses, eu
também estou. Já que estamos todos especulando,
estou especulando sobre uma outra hipótese. É pos
sível - e já vi inúmeros casos na minha vida profissio
nal aqui no Brasil - que faz uma diferença se uma de
cisão de investimento, aplicação no capital de uma
empresa, é aumentar o percentual de presença ali
sem qualquer influência no controle ou se é uma apli
cação que envolve o controle. É isso que eu estou
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querendo lhe dizer, não precisa ser especialista para
entender que há diferença. O senhor, se tivesse con
dições ou interesse em aplicar alguns milhões numa
empresa, faria uma diferença para o senhor se o se
nhor está botando milhões numa empresa que vai ser
administrada por quem o senhor não tem a menor
idéia de quem é o administrador, ou se o senhor esta
va colocando dinheiro numa empresa para o senhor,
competente administrador que é, administrá-Ia. Faz
uma diferença. Isso é uma hipótese. Eu não estou di
zendo que foi isto que ocorreu. Isso é uma especula
ção, na medida que o senhor está especulando tam
bém sobre o que poderia ter acontecido, quando o se
nhor diz que a história precisa ser esclarecida.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Deixa eu
colocar, então... eu vou tentar repor para o senhor, para
o senhor ver que realmente a CPI vai precisar fazer
esse contraponto, vai precisar investigar o que aconte
ceu com o BAMERINDUS, porque eu quero pegar a se
qüência de fatos do BAMERINDUS. O BAMERINDUS
estava em dificuldades? Sim. Então, o Sr. Andrade Viei
ra procurou, no primeiro semestre de 96, o HSBC para
fazer o que o senhor disse que foi fazer em dezembro,
que era o aumento da participação acionária. Isso foi o
ex-Senador Andrade Vieira que colocou aqui. Ele pro
pôs ao HSBC aumentar a participação acionária, mas
isso foi no primeiro semestre de 96. E isso não ocorreu.
O HSBC não quis saber de aumentar a participação aci
onária do BAMER/NDUS. O Sr. Andrade Vieira também
trouxe para a gente uma informação - quer dizer, isso
não é uma informação dele, mas ela é pública - que a
revista Veja publicou em agosto de 1996 uma matéria
dizendo que já estava nomeado o Sr. Paulo Simões da
Cunha, se não me engano, esse nome, como interven
tordo BAMERINDUS, uma matéria grande; e que ele li
gou para o Presidente da República e °Presidente da
República desmentiu essa questão, e que até hoje ele
esperou um desmentido oficial das autoridades econô
micas. Essa era uma matéria da revista Veja, não sei se
o senhor teve acesso ou informação. O ex-Presidente
do Banco Central, Gustavo Loyola, teve acesso e co
mentou isso aqui na nossa Comissão. Ele se lembra
perfeitamente dessa questão. Terceira questão: o Sr.
Andrade Vieira disse que aqui, em outubro, já existia
uma equipe do BAMERINDUS operando como se fosse
operar a transição, outubro de 96.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Equipe de
quem?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Do HSSC,
perdão, uma equipe do HSBC já instalada na cidade
de São Paulo - entende? - tem informações seguras.
É o que está escrito aqui no depoimento dele, "infor-
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mações seguras". Mais tarde, ele disse que o senhor... O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Aí, a contradição: o senhor disse que propôs o aumen- Tudo bem, eu tenho aqui uma declaração sua, eu falo
to da participação acionária do HSBC, ele disse c1ara- depois. Eu ouço o senhor.
mente que o senhor propôs a compra pelo HSBC. Re- O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Então, o
almente tem uma diferença. Perfeito. E ele disse que o senhor leia, por favor. Não tenho nada contra as mi-
senhor retornou e só no mês de fevereiro teria comuni- nhas declarações.
cado que o HSBC não tinha interesse. Isso é em feve- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Talvez o
reiro. Em março, o HSBC compra o BAMERINDUS, senhor não diga exatamente o que eu... Talvez o se-
perfeito? Olha a seqüência, olha a seqüência das nhor falando agora não bata com o que o senhor falou
questões. O que ele disse? Ele disse o seguinte: "O em 11/6/97. Isso é de meu interesse. Então, eu prefiro
Banco Central, as autoridades econômicas e o Gover- ouvi-lo agora.
no fizeram um conluio" - está escrito aqui no depoi- O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Olha, eu...
mento dele - "para passar o BAMERINDUS para o Alguém fez uma referência aqui ao Doctor Watson. Eu
HSBC". É muito grave essa acusação. É claro que ele acho que, assim, nós temos que manter- deveríamos
se baseia também não só nessa questão que o senhor - numa questão importante como essa, tentar manter
disse, da Impacel, mas no caso da Caixa Econômica sob relativo controle a idéia de que estamos escre·
Federal, da carteira de crédito do BAMERINDUS e ou- vendo um romance policial, com suspeitas, seqüênci-
tras questões, o caso dos brazilian bonds, etc., mas as de toda ordem. A questão aqui é uma questão, no
rigorosamente, Ministro, não bate essa questão. Quer fundo, no fundo, relativamente simples. Nós tínhamos
dizer, como é que um banco que não tinha interesse, um banco em dificuldades, dificuldades crescentes.
colocou no prejuízo, etc., um mês depois tem interesse O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Só um
e compra ou é premiado, digamos assim, com a ques- instante, Ministro. Eu acho que o senhor está com a
tão do PROER? Eu queria entender essa questão. Eu palavra, o Presidente vai garantir. É que começou
acho que não fica claro, pelo seu depoimento, nem do uma pressão governista aqui para segurar a barra aí
ex-Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Quer do senhor.
dizer, alguém aí, ou o Ministro Andrade Vieira está O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV -
mentindo - entende? -,ele vem e faz um falso depoi- Não há quem tenha paciência. Eu quero ir embora!
mento, ou os senhores pelo menos teriam interesse O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É que ele
em esclarecer essa questão, porque as coisas estão nunca vem. Ele só veio hoje.
ditas aqui, são depoimentos sob pena de perjúrio. O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado, - Eu sou governista e a minha paciência é até infinita,
posso fazer algum comentário? V.Exa. sabe.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pois não. O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ Não, não é verdade. Tenho acompanhado todo o pro-

cesso e tenho ouvido, tenho cansado de ouvir as mi-
Será que o Deputado permitiria, não sei se o Minis- longas infindáveis.
tro... Não faz parte bem das regras. Eu só quero fazer O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ O senhor
uma lembrança apenas, talvez para facilitar o raciocí-
nio. Quando havia essa negociação em relação ao tinha a prerrogativa de falar antes.
BAMERINDUS, era o BAMERINDUS como ele era. A O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
negociação foi feita posteriormente, na compra do - Eu atesto que o Deputado Hauly realmente tem sido
banco, não foi a compra do banco, foi compra da parte presente nas sessões. Entendo o comentário, mas,
boa do banco. A parte ruim continuou sendo por favor, vamos assegurar a palavra ao Ministro. Eu
BAMERINDUS e está aí ainda no Banco Central. Só peço a compreensão, porque realmente o Ministro

tem uma programação na seqüência e nós insistimos
queria lembrar isso aqui. Isso ajuda, talvez, o raciocí- na agenda hoje, para esgotarmos antes do período
nio das pessoas. de recesso. Então, com a palavra o Ministro.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, mas O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu vou
acho que isso não incide aqui sobre o que eu estou que- procurar ser breve, porque eu acho que essa história
rendo saber. Inclusive, Ministro, antes de v'Sa. falar... para mim é clara no que ela tem de essencial, de im-

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu 90sta- portante para essa discussão. Nós estávamos enfren-
ria de responder ao que o senhor falou. tando uma situação de um banco, um banco grande,
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de grande porte, importante no Brasil, com flagrantes
e crescentes dificuldades ao longo desse ano de
1996, reconhecidas, explicitamente como tal, pelo
seu acionista controlador. Tanto é que conversava co
nosco com freqüência sobre esses casos que menci
onei: venda de Impacel, operações que foram feitas
com a seguradora do banco para melhorar a situação
do banco, discussões sobre carteiras. Havia várias
formas de tentar lidar com a situação do banco, que
vinha se deteriorando. Eu não era parte integrante, in
termediária, de negociações. Não é a minha função,
nunca foi e nunca será. O ex-Senador e ex-Ministro
Andrade Vieira nos comunicou que estava buscando,
entre essas várias outras tentativas de lidar com o
banco, com o aumento da participação acionária do
HSBC na sua instituição, assim como algum momen
to teve um banco, se não me engano, o UBS, que fez
uma proposta também para lidar com isso, que não foi
aceita pelo Banco Central, porque não havia aporte
de capital, aumento da participação com a presença
no capital do banco. Era uma proposta de outra natu
reza, se me lembro bem. O fato é que a razão pela
qual o HSBC entrou nisso, por iniciativa do próprio
Senador, que havia negociado no passado - não sei
se foi ele ou os seus irmãos, à época que conduziam
o banco, que haviam negociado essa participação do
HSBC no capital do banco -,era natural que ele pro
curasse, para resolver, contribuir para resolver o pro
blema do banco, um aumento dessa participação no
capital. Eu não tenho a menor idéia, Deputado, quan
do, no primeiro... O senhor disse aqui que no primeiro
semestre de 1996 ele procurou o banco. Isso era pro
blema dele, como acionista controlador, e não nosso.
Se tinha ou não tinha equipe do HSBC e quem era
essa equipe, em São Paulo ou em um hotel, estudan
do o banco, também não tenho a menor idéia, mas
não me surpreenderia. É uma hipótese plausível nes
ta especulação desenfreada que estamos fazendo.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Que o seu
colega, então, está fazendo. O seu colega de Ministé
rio está fazendo, porque esse é o depoimento dele
que estamos citando.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Ex-colega
de Ministério e volto a dizer: uma pessoa profunda
mente magoada, ressentida, irada, com toda a razão,
pelo fato de ter perdido o controle de um dos maiores
bancos privados brasileiros. Então, entendo essa
subjetividade, mas não quero entrar neste aspecto,
não quero entrar neste aspecto.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Entendo
com toda a razão o que o senhor está me dizendo,

que é com toda a razão ele acusa o Governo de ter
quebrado o banco dele?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não quero
entrar em psicologia aqui. Acho que temos que tratar
com coisas objetivas e não coisas subjetivas. Então,
objetivamente, não me causaria espécie se um banco
que estava sendo instado pelo acionista controlador a
aumentar a sua participação no capital tivesse man
dado um grupo de pessoas para fazer as análises
para saber se tomaria ou não aquela decisão. Ne
nhum vejo nenhuma ação conspiratória, nenhum
complô e, certamente, o Governo não tem nada a ver
com isso. Quando que o banco teria informado que
não téria interesse no aumento do capital, se o fez,
fez diretamente ao ex-Senador e ex-Ministro e não a
mim. Não sou moleque de recados de ninguém. Por
tanto, não foi feita a mim a informação de que não te
ria interesse formalmente por eles. O que comuniquei
ao Senador, quando já estávamos lá, em 1997, em
umas conversas que tivemos, é que ao que tudo indi
cava, na medida em que ele e eu havíamos indicado
ao banco que teríamos interesse de que eles aumen
tassem a participação no capital e eles não haviam fe
ito que, provavelmente, eles não estavam interessa
dos em aumentar a participação no capital num ban
co controlado pelo atual controlador. Agora, é aquela
observação que fez alguém: faz uma diferença - não
quero repetir o argumento que lhe dei anteriormente
se alguém está considerando aumentar o seu aporte
de capital em uma empresa ou no banco com o mes
mo controlador que levou o banco à situação em que
ele se encontrava ou em um outro contexto, com um
outro controlador. Essa é a razão pela qual o PROER
foi feito, dizendo: só vamos fazer uma operação quan
do houver uma mudança do controlador da institui
ção, porque não podemos tentar uma solução para o
banco, mantendo o mesmo controlador que levou o
banco à situação que exigiu aquela intervenção. Essa
é que a substância da discussão. O resto é romance
policial.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quero ler,
aqui, o senhor disse, aqui, em 1997, e que tem uma
contradição, não com o que o senhor disse, mas tem
com o que rigorosamente disse, aqui, o ex-controla
dor, Andrade Vieira. E, certamente, essa questão do
HSBC ter interesse ou não no BAMERINDUS é uma
questão que aparece de última hora. O senhor diz,
aqui, o seguinte, no depoimento, na pãg. 219, diz o
seguinte: "E, aqui, me permite chegar ao ponto em
que a operação acabou sendo feita com o Hong Kong
and Shangai Bank, como é do conhecimento de to
dos" - muito bem -"Menciono que a razão funda-



64lS30 Quarla-leira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS IWI'UfADOS Dczcmbro de 2001

mental é uma. Não surgiu em prazo hábil nenhuma que o banco foi quebrado, e foi quebrado propositada-
grande instituição com o volume de capital necessário mente, não tem subjetividade.
aceitável para o Banco Central, disposta a assumir o O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - O senhor
controle acionário do banco BAMERINDUS, na épo- acredita imediatamente. O senhor transforma isso em
ca, desejável pelo Governo". Ora, o senhor teve esse coisa verdadeira.
diálogo com o ex-Ministro Andrade Vieira, em feverei- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quero
ro - em fevereiro -,um mês antes, no máximo, um que o senhor esclareça. Não faço como verdadeira.
mês antes que o HSBC comprar o BAMERINDUS, da Ele faz uma seqüência de fatos. Não bate.
intervenção e da realização do PROER, enquanto O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Assim não
que surgiu uma outra, que já era acionista do Banco e dá, assim não dá.
que já detinha mais 6% ~~ capital- o s~nh?r não dis- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O HSBC
se que ele bo~ara n~ p~eJulzo - qu~ havia sido contr~- não mostra realmente em um período, e, no último
tada pelo antigo aClolllsta, o que e verd~d~, quer dl- mês, ele mostra, entende?
zer, um anos antes quase, e s~us admlnlstra~o~es, O SR. MINISTRO PEDRO MALAN _ D d
buscando um aumento expressIvo de sua partlclpa- D t d f d' t' . eputa o,
ção no capital no banco e que expressou o seu inte- ~p~ a o, posso azer OIS comen anos, se me per-
resse, sim - expressou o seu interesse, sim _ , em re- ml e. . _
alizar algo que nenhuma outra grande instituição fj_ O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - POIS nao.
nanceira brasileira ou internacional, através do seu O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Primeiro, o
(ininteligível) , seja do antigo acionista, seja da admi- senhor está insistindo no fato. O senhor ouviu aqui
nistração do banco. Quer dizer, veja, o depoimento do uma frase da qual aparentemente o sen.hor gostou e o
ex-Senador Andrade Vieira é de que o HSBC não ma- senhor a transformou em algo verdadeiro.
nifestou interesse até fevereiro, um mês antes. O se- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu vou fa-
nhor está dizendo que ele manifestou interesse. Tem lar outras frases piores...
uma contradição aqui. O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É obvia-

o SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não tem, mente foi inverdade.
Deputado, me desculpe. Peço a sua atenção, por fa- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ...do que
vor, porque não tem contradição absolutamente ne- o Andrade Viera disse aqui.
nhuma, se o senhor se der ao trabalho de tentar en- O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não, não,
tender o que vou lhe dizer. É óbvio que faz uma dife- mas o senhor...
rença, para usar a sua expressão, se um banco tem O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E o Go-
interesse ou não em ter uma participação acionária verno parece...
que pode variar percentual, que chegue até o controle O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Isso nos
ou não. Isso depende das condições e do tempo em transforma...
que a decisão é tomada. A sua história parece que O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ...parece
era um banco que estava lá, exatamente o mesmo passar ao largo disso.
desde a detecção dos problemas, da preocupação, O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não...
até a efetiva transferência, sem nenhum efeito em ter- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Quem é o
mos de deperecimento de seu capital, patrimônio Ií-

Andrade Vieira? "Ah, esse cidadão aí é um magoado,
quido ajustado negativo, perdas de depósitos, prejuí- é um arrependido etc." Não é isso, é uma questão po-
zos mensais crescentes ao longo do período, o que Iítica aqui.
não era a situação. O banco estava em um processo
de deterioração envolvido. Portanto, as condições e o O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Olha.
tempo que uma decisão é tomada faz uma diferença, O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Aqui é
se estamos falando de um determinado mês, de um uma CPI.
determinado ano ou mês de outro ano. De novo, é es- O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Bom, se...
peculação. O senhor está dando um peso, importân- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - A pessoa
cia, a depoimento com muitos graus de subjetividade vem aqui e faz um depoimento desse forte...
e eu estou me referindo a elementos de objetividade. O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Ah.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas não O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ...e vocês
é subjetividade. Se o Andrade Vieira chega aqui e fala tendo que falar: "Isso é um problema de ressentimen-



O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - E volto a
insistir, Deputado: eu jamais iria a Londres, cobrando
do Governo brasileiro, para tratar dessa questão. Eu
fui a Londres por outras razões e toda vez que eu via
jo eu recebo pedidos de audiência de várias institui
ções. No caso, aceitei e disse li ele: "já que vou estar
em audiência, posso levantar a questão da presença
maior da participação do banco?" E nós estávamos
conversando sobre isso. Eu sabia que era um desejo,
um interesse dele, já o que ele vinha trabalhando há
algum tempo. Foi só isso a minha participação nessa
questão. Agora o senhor me diz: "bom, mas, depois lá
já em 1997, o banco disse que não tinha interesse em
aumentar a participação. Quando é que mudou? E o
banco disse que não tinha interesse na participação,
mas tinha interesse em assumir o controle?" Não sei
a data exata, mas algum momento o banco deve ter
dado essa indicação para o Banco Central que era
exatamente o que o Banco Central estava buscando,
Deputado. Foi assim no caso do Econômico. O pró
prio Ângelo Calmon de Sá e o Banco Central estavam
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tO." Não é de ressentimento, tem alguma questão aí ça dessa natureza e deixar essa acusação pairando
no meio. no ar. Eu tenho certeza de que o senhor, se refletir um

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - As ques- pouco, haverá de concordar comigo, que é melhor dar
tões objetivas eu acho que nós devemos discutir, as os nomes do que dizer que tem os nomes e se recu-
especulações, questões subjetivas, questões pura- sar a dá-los, porque não te~ certeza se tem base a
mente políticas, que tanto lhe atraem, não deveriam afirmação que está fazendo. E. .. vamos voltar à ques-
estar no centro dessa discussão. Isso não é uma dis- tão aqui que tanto lhe preocupa na questão de crono-
cussão puramente política, eu volto e dizer que o Se- logia e cronograma no tempo. Eu não fui o interlocutor
nador. .. cotidiano e diário das instituições que estavam explo-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O que nós rando a possibilidade de eventual~e~te se interessar
estamos fazendo aqui é política, Ministro; me desculpe. pelo banco, porque quem condUZia ISSO era o Sena-

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN _ Ah, bom. dor. Com o UBS, eu soube que algum momento teve
_ uma conversa com o Banco Safra também. Ele estava

., O SR. ~EPUT~DO I~AN VALENTE - Razoes conduzindo essas conversações da maneira que lhe
pOlltlcaS, razoes políticas sao essas mesma.~... parecia apropriada, e eu não era um partícipe dessas

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Ainda bem conversas. Portanto, eu estou com dificuldade de en-
que o senhor reconhece isso. tender aqui a excitação com a idéia da cronologia,

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Existe porque eu já lhe disse: a minha única participação
isso. nessa questão foi, combinado com o Senador, explo-

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Então o rar a possibilidade dessa instituição inglesa, o HSBC,
senhor acabou de dizer o que estava querendo dizer aumentar a sua participação no capital. É só isso. A
em outra palavras. decisão que a instituição tomou...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então o
tem a mania de dizer isso na imprensa que alguém senhor confirma, só para eu fixar essa questão, que,
está sempre politizando, invencionices políticas, etc.. no diálogo que o senhor teve com o ex-controlador,
só que é política mesmo. em nenhum momento o senhor falou que ia a Londres

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Ótimo, fico e ia propor a venda do banco. O senhor propôs o au-
satisfeito de o senhor dizer isso explicitamente. mento do controle, é isso?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não tem O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Exatamen-
essa história de que não é... O senhor também está te.
sendo político. Todos inclusive puxam o depoimento
do fulano, algUém do seu partido, seu candidato a
Presidente etc., não é isso. Eu estou falando o seguin
te: um ex-colega seu faz um depoimento contundente
aqui, e o senhor está dizendo: "Isso é puro ressenti
mento". Não, eu estou tentando mostrar o seguinte:
há um cronograma colocado por ele. O cronograma
que o senhor coloca não bate. Eu estou pedindo es
clarecimÉmto ao senhor.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - E eu estou
tentando lhe dar esclarecimento, Deputado. Fico sa
tisfeito de dizer que a sua postura é política no trato
desse problema.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É política
mesmo.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - E eu não
tenho nenhum problema em discutir questões políti
cas também. Agora volto a insistir: quando uma pes
soa, qualquer que seja, no caso, o Senador Andrade
Vieira, diz que boatos partiram do BC e tem nomes a
citar, eu digo aqui ao senhor e vou repetir: ele está
obrigado a citar esses nomes e não fazer uma amea-



O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Bom, eu
acho que não teremos nada a ganhar com isso e eu
não tenho o menor interesse em fazer tal coisa.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então,
nós vamos apresentar...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - E a repeti
ção, a mera repetição, como o senhor fez aqui: "uma
reiterada repetição dos mesmos argumentos... "

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Só que na
acareação são os autores falando...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - ...apesar
das tentativas de esclarecimento, também não ajuda
muito.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas são
os autores falando. Eu, como Parlamentar da CPI. ..

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - O senhor
está assumindo como absolutamente correto ...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não.
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - ...e verda

deiro...
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Isso aí é

interpretação sua.
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - ...um de

terminado depoimento.
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procurando um controlador do Banco Econômico que capital, entende, mesmo na sua resposta, como ele
pudesse substitui o atual controlador. Foi assim no disse, ele não mostrou interesse ou ele estava avalian-
Nacional. Nós dissemos: a família Magalhães Pinto do, mas ele chega um mês depois e está prontinho
terá que deixar de ser controladora do Banco Nacio- para entrar no circuito e tal. Que está esquisito está e
nal. Nós não vamos fazer uma alteração, manten- isso precisa ser esclarecido, entende?
do-os como acionistas controladores. O mesmo se O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É...
aplicou aqui neste caso, quando se encontrou uma O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE:- Então eu
instituição que, assim como foi essa, Deputado, pode- peço que V.Sa. se disponha também, como o ex-Pre-
ria ter sido uma outra, se tivesse aparecido uma outra. sidente do Banco Central se dispôs, a fazer essa aca-
O fato é que nenhum grande banco privado nacional reação com o ex-controlador do BAMERINDUS
interessou-se por assumir o controle do Andrade Vieira. Queria saber disso, porque nós pre-
BAMERINDUS nesse período, nenhum apareceu no tendemos... O Governo pode usar sua maioria, como
Banco Central. Houve uma sondagem do... o Governo usou cinco anos, para impedir a CPI aqui

O SR.DEPUTADO IVAN VALENTE-O BCN? na Câmara, mas eu acho que é de todo importante
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Perdão. para o senhor e para o Governo esclarecer essa
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ O BCN questão, porque ficou realmente no ar essa questão.

não estava interessado? O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado,
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN _ Que eu sa- posso responder a sua pergunta? Eu ~enho, eu t~n~o,

'b - D t d como tem o Governo Fernando Hennque, o maior In-
I a nao, epu a o . teresse em esclarecer todas essas questões. Eu não

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Esta na tenho interesse e não vou fazê-lo é um bate-boca
lista do Sena~orAndrade V!eira que a.UBS, a União público com um ~x-banqueiropara ~ervir de palanque
de Bancos SUIÇOS, que ele cita no depOimento dele... para outro tipo de interesses que eu acho que não

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Hum, hum. tem nada a ver com o esclarecimento da questão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE ...e o BCN, O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não vai
fora a questão do Safra que V.Exa. também citou. ser público, vai ser uma sessão reservada, viu, Minis-

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Bom, essa tro.
era uma questão dele, responsabilidade dele.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito,
eu queria finalizar dizendo o seguinte: Ministro, eu que
ria dizer o seguinte: eu acho que a CPI não pode rele
var um depoimento que vem com... por escrito, e depo
is com a contundência das respostas que foram dadas,
de alguém que participou por dentro do Governo, que
apoiou o seu projeto, esse projeto de Governo e que
faz uma acusação grave, mas, mais do que isso, agora
passa a processar o Governo, está certo? Então, nós
entendemos e eu já pedi, eu entrei com um pedido de
acareação entre o ex-Presidente do Banco Central
Gustavo Loyola e o Senador Andrade Vieira, porque a
maneira de resolver incongruências ou se as pessoas
não estão falando verdades, entende, é o confronto,
entende, de idéias ou de palavras. Então, eu pergunta
ria ao senhor se o senhor tem disposição de vir aqui
esclarecer isso que aconteceu. O que se resume... O
senhor pode dizer que é uma frase de impacto, e é cor-
reto, mas a frase impacto tem um significado: é que
houve um processo de fritura do banco - diz ele. Diz
ele, eu não estou dando razão a ele, eu quero dizer ao
senhor o seguinte: eu quero esclarecer, entende, ago
ra que, no caso do H5BC, não está claro que essa
banco tenha mostrado interesse, tenha feito aporte de



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSDczcmbro dc 200 I

o SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, eu
estou...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Tanto é
que o senhor repetiu inúmeras vezes aqui esse...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ...traba
Ihando com cronograma, dados e fatos.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu tam
bém.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - VExa.
está fazendo ilações que eu não aceito.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não, o se
nhor está fazendo ilações.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - A mim in
teressa...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - O senhor
está fazendo ilações.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- ... esclare
cer os fatos como membro da CPI, como me interes
sava...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - A mim
também.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ...há cin
co anos atrás.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - A mim
também, Deputado.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, eu
vou usar a minha prerrogativa, Presidente, e vou pro
por um requerimento nessa direção. Eu acho que isso
traz uma contribuição à CPI, esse esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Queria esclarecer, Deputado Ivan Valente, que eu
não tenho nenhuma vocação de bedel e tenho dado
total liberdade para o nosso processo de inquirição.
Eu só queria garantir também que o depoente tivesse
oportunidade de, enfim, deixar registrada a sua mani
festação na resposta, para que pudéssemos levar
adiante. Então, VExa...

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- ... já registrou o requerimento.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - O.k.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu quero

agradecer a atenção do Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)

- Obrigado.
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu quero

agradecer a sua, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)

- Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Ainda bem. Eu estava pacientemente esperando por
duas horas e vinte, desde o primeiro inquiridor. Três
inquiridores já passaram...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
eu mais ainda.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - É.
E o Relator mais ainda, que poderia ter a prerrogativa
de falar em qualquer momento. Eu creio que VExa.,
Sr. Ministro, teve aqui três dos mais brilhantes Parla
mentares da Oposição nesta Casa, competentes,
atuantes, estudiosos, e creio que, no papel que eles
exercem, de Oposição, destacadamente o último ora
dor e o primeiro orador, com uma veemência, uma
contundência nos seus posicionamentos. Mas quero
registrar a coerência de V Exa. nos seus pronuncia
mentos, no seu procedimento; quero registrar tam
bém o entendimento, o discernimento, a tolerância, o
espírito democrático que deve pautar todos os ho
mens públicos deste País: o discernimento, a tolerân
cia, mais ouvir do que falar. E creio que aqui hoje os
inquiridores falaram o dobro do que o expositor, o do
bro. Eu faço questão de pedir, e peço ao Presidente
esse levantamento, para deixar claro o caráter demo
crático. E mais: creio que ante a véspera de uma elei
ção tão importante que o Brasil tem, que é a de 2002,
não poderia ser mais oportuno para as Oposições o
momento da CPI, extremamente oportuno, extrema
mente dentro de um processo democrático, onde tan
tas outras CPls estão protocoladas pela própria Opo
sição, por outros membros da base do Governo, e
chegou a vez da CPI do PROER. A minha preocupa
ção sempre foi uma: esclarecer se houve dano, prejuí
zo, fraude, dolo, ao Erário, no procedimento da execu
ção do PROER. Quanto ao ponto de vista da concep
ção do programa, ficou registrado, patenteado aqui
nesta Casa, da certeza absoluta que o Governo teve,
do acerto da criação do PROER. Isso aqui já ficou pa
tente nesta Comissão, que foi realmente um acerto.
Depois de muitos anos de inflação, mais de 4 trilhões
de inflação que tivemos neste País, acumulada, de
percentual, 4 trilhões de percentual de inflação no
País, vem a estabilidade econômica e um novo orde
namento econômico-financeiro do País, e os bancos
brasileiros tiveram que se adaptar e ajustar. Evidente
mente, os problemas com a estabilidade apareceram,
e aqueles outros problemas encobertos pela inflação,
porque a inflação não só roubava o dinheiro, o poder
aquisitivo dos pobres, dos trabalhadores, mas tam
bém encobria, maquiava as contabilidades das em
presas privadas, das empresas públicas, era uma ilu
são inflacionária, de aumento de 100%, 200%, 300%
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no salário, nisso e naquilo. Tanto é que, no velho MOB idéia de grandeza; se multiplicar por 100, quer dizer, 1
nosso, quando eu militava, em mil novecentos e se- trilhão e 300, quantos trilhões de reais transitam pelo
tenta e pouco, no velho MOB tínhamos a cartilha da sistema financeiro bancário brasileiro durante um
Fundação Pedroso Horta que dizia que enquanto os ano? Essa compreensão às vezes é que falta, na aná-
salários subiam pelas escadas, os preços subiam pe- lise dos macronúmeros; quer dizer, temos todo um
los elevadores. Usávamos isso nos pronunciamentos, sistema, e se fez um ajuste do sistema, do PAOEA,
porque era da cartilha que gerou o PT também, e os com 27 bilhões, que poderá, no final, dar em um pre-
partidos da Esquerda que saíram do velho MOB, na juízo, relativamente, de 6, 7, 8 bilhões, se é que vai
fase última, recente. Então, quero dizer a V.Exa. que dar, no cômputo de todo... Esse custo valeu? Eu creio,
sempre acreditei e confiei na capacidade de coorde- pior do que seria um risco para todo o sistema, por-
nação da política macroeconômica do Governo que que implicaria quem pagaria a conta, no frigir dos
V.Exa., como Ministro da Fazenda, já no sétimo, indo ovos, são milhões de correntistas, milhões de corren-
paro o oitavo ano, vem conduzindo. Da sua honestida- tistas, dentro da questão da alavancagem do acordo
de, nunca duvidei, da sua responsabilidade, de seu brasileiro. Se é quinze por um, quer dizer que o ban-
discernimento. É claro, um Governo tão grande e um queiro alavancou quinze vezes o que ele tinha na eco-
sistema tão complexo - e o Brasil é a segunda socie- nomia, no sistema, entre empresas, pessoas físicas,
dade mais complexa das Américas, só perdemos aposentados, pessoas trabalhadoras que têm suas
para a América do Norte, que é muito mais complexa poupanças, suas aplicações, e todo tipo de papel,
do que a nossa sociedade brasileira, sem dúvida al- todo tipo de aplicação. Então, creio que o papel da
guma -, um sistema financeiro que ainda, podemos Oposição é esse, e nós vimos aqui a característica da
dizer, que funciona, que tem uma base pública muito Oposição inquiridora, com, pelo que vimos, nenhum
forte, que teve durante muitos anos, com todos os deles têm experiência no sistema financeiro, a não
seus acertos e desacertos, uma base pública dentro ser por estudos, participação legislativa atuante, com-
do sistema financeiro bancário, que os bancos fede- petente. Quer dizer, eu falo porque já passei pelo sis-
rais e estaduais exerceram um papel muito, muito tema financeiro bancário público, fui presidente, na
grande, tanto é que os problemas dos bancos estadu- época, do sétimo maior banco público estadual do
ais, de emissores de moeda, gerando fontes de recei- País, entre os trezentos bancos que tínhamos na épo-
tas não legais, não convencionais para muitos Esta- ca. Era o Banco do Estado do Paraná, que era o déci-
dos, chegou a esse ponto, de fazer um dos maiores mo quinto; no meu período conseguimos levantá-lo
saneamentos de todos os tempos para os bancos es- para o sétimo maior banco do País. Então, é uma
taduais. E também para os bancos federais, porque o compreensão, é um olhar diferente para a questão.
saneamento do PAOEA não é só para os bancos pri- Hoje, lamentavelmente, nosso Banco do Estado que-
vados, há o programa de saneamento dos bancos es- brou, faliu, por má administração, por má administra-
taduais e dos bancos federais. Acho que esse papel ção... Jamais se poderia deixar um banco tão rentável
de ajuste, adaptação, tinha que passar, inevitavel- chegar onde chegou, por culpa única e exclusiva dos
mente, depois de muitos anos de inflação, de regras, administradores estaduais, não do Banco Central,
de indexação, que levou este País a uma cultura, uma porque já havia os programas de PROER, já tinha
mentalidade inflacionária. Então, volto à questão: na- passado por todos os outros programas de adapta-
quela época, o Acordo de Basiléia permitia quinze por ção relativamente à questão do regime inflacionário.
um, para cada um de patrimônio, alavancagem de Também presidi banco de desenvolvilTlento, no meu
quinze. Então, a concentração bancária era gigantes- tempo, no meu período, então, é um olhar diferente. E
ca, era de 17% do PIB a presença dos bancos no Bra- fico imaginando o Galileu, na sua época, sendo inqui-
sil, e hoje mal chega a 7%. Então, ao contrário do que rido por monges beneditinos, contemplativos, de cla-
foi afirmado aqui, falta uma compreensão maior do usura, a questão da complexidade de um dos maiores
que é o sistema financeiro, quantas vezes o Produto cientistas daquela época. Parece-me que há um pou-
Interno Bruto brasileiro movimenta, no sistema finan- co assim de diferença, sem nenhuma, né? Evidente-
ceiro, quantas vezes? Cem, duzentas, trezentas ve- mente, a superação da capacidade intelectual das
zes? Quer dizer, você tem um PIB de 1 trilhão e 300 pessoas é muito grande, o ser humano é muito versá-
no Brasil, quantas vezes ele gira nos bancos, o siste- til e adaptável, e aqui no Parlamento muito mais: o
ma financeiro vai e vem, durante um ano, durante um Parlamentar, com o passar dos anos, adapta-se, e co-
exercício. Para se ter uma idéia da grandeza, quando meça a ser conhecedor de muitas áreas, muitos seg-
se fala em 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, temse uma mentos da atividade humana, principalmente essa
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atividade, que é extremamente complexa, que é o sis- Ministro, perante os três inquiridores que fizeram bri-
tema financeiro bancário em nosso País. Então, quero Ihantemente seu trabalho. Quero repetir: foram três
atividade humana, principalmente essa atividade, ex- Parlamentares brilhantes da Oposição que inquiriram
tremamente complexa, que é o sistema financeiro VExa. e VExa., com tranqüilidade, discernimento, li-
bancário em nosso País. Então, quero dar minha con- sura e transparência, responde isso perante a Nação.
tribuição no seguinte: eu me vejo, na questão Muito obrigado.
BAMERINDUS, que é lá do Paraná, essa questão de O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Queria
colocar em prejuízo me toca mu~o; antes da compra, agradecer ao Deputado Hauly, em particular pelas pa-
o HSBC coloca como prejuízo. Eu acho que o Relator, lavras elogiosas que não mereço, dizer que comparti-
não é com VExa. Essa questão, acho que ela trans- lho com ele a avaliação que tenho, o respeito que te-
cende, não é uma questão do Ministro, porque o Mi- nho pelos Deputados que fizeram uso da palavra; em
nistro veio aqui e deu sua contribuição; é uma ques- particular os três Deputados de oposição. Acho que
tão mesmo de... o Relator olha esse procedimento, vê mostraram, que fizeram seu trabalho de investigação
o balanço do BAMERINDUS da época, vê a conjuntu- prévia, haviam lido depoimentos. Acho que é com de-
ra da época, para dar o seu posicionamento, para elu- bates desse tipo que nós avançamos na compreen-
cidar essa questão do lançamento de prejuízo da são de problemas e esclarecimentos da sociedade.
questão BAMERINDUS no HSBC. Parece-me uma Mas compartilho a avaliação positiva que ele tem,do
parte central, elucidativa, que me toca muito nessa papel fundamental de Parlamentares da Oposição,
questão. Evidentemente, queremos aqui saber da ainda quando, como foi dito aqui pelo Deputado Ivan
exação - insisto, por último - da aplicação dos recur- Valente, tem como propósito a politização dessa dis-
sos do PROER: na hora que entrou, na hora que foi cussão, quando a minha inclinação era menos a poli-
aplicado, como é que foi? Foi bem aplicado, não foi tização, da qual jamais me furtarei à discussão, e
aplicado; o liquidante agiu corretamente, não agiu mais um entendimento daquilo que o Deputado Hauly
corretamente; que implicação teve? Parece-me que disse corretamente: houve dolo, fraude, corrupção,
nessa questão central, se for atender ao pedido da prejuízo, dano? O PROER não deveria ter sido fe~o,

CPI, é a relação do Banco Central com o sistema fi- deveria alguma outra coisa melhor tê-lo substituído?
nanceiro privado brasileiro. E queremos extrapolar Custos que sempre existem, como se comparam com
um pouco mais, e tem sido extrapolado pela própria custos alternativos de outras medidas, ou na inação?
colocação aqui, até com a vinda do Ministro, que não Acho que essa é a discussão relevante. Agrade-
era o Banco Central, era o Ministro da Fazenda, que ço--lhes pela oportunidade que me dão de estar aqui;
sob sua guarda está o Banco Central do Brasil. Mi- como sempre, estou disposto, nunca recusei um con-
nhas colocações são essas, meu objetivo é a lisura, a vite para vir à Câmara dos Deputados ou ao Senado;
transparência, que têm pautado nossa condução CPI, obviamente, é convocação, mas fui convidado
como homem pública, na certeza de elucidar todos os inúmeras vezes e várias vezes me convidei, ofere-
procedimentos do PROER, de toda sua aplicação, do ci-me para ir lá debater, porque achava que era im-
seu retorno, da exação da aplicação dos recursos até portante fazê-lo. E é algo que não faço desde agora,
agora aplicados. Que fique registrado: até agora não comecei a fazer isso há mais de dez anos, quando ini-
há nenhum prejuízo ao Erário, não há nenhum prejuí- ciei a negociação da dívida externa brasileira, eu,
zo ao setor público brasileiro; poderá haver, e acredito com freqüência, pedia conversas com Senadores,
que haverá, mas até agora não houve, o PROER não para lhes fazer um relato de como estava vendo a
deu nenhum prejuízo ao Erário até agora. Então, só condução do processo de negociação da dívida ex-
reforço essa posição para deixar registrada nossa co- terna. Algumas vezes formalmente, na Comissão de
locação; assim como aqueles que se opõem ao Go- Assuntos Econômicos, e em muitas outras ocasiões
vemo o fazem politicamente, eu tento pelo menos fa- informalmente, com grupo de Senadores interessa-
zer a parte mais técnica do que a parte política, que dos. E para mim foi uma experiência extremamente
não precisa, porque a competência do Ministro é tão enriquecedora, da qual jamais me esquecerei, estar
eloqüente, é tão... a olhos vistos, que ele mesmo não submetido a perguntas que às vezes nos obrigam a
precisaria de ninguém aqui para poder fazer as colo- refletir e pensar melhor, refrescam a memória, como
cações que às vezes fazemos, como homens que tive a oportunidade de ver aqui hoje, de modo que
apóiam o Governo. Quer dizer, fico tão tranqüilo que queria agradecer-lhes pela oportunidade. Sei que o
poderia ter ido embora tranqüilamente, que estava Relator ainda tem perguntas, mas agradeço ao Depu-
muito bem respondido o que foi feito até agora pelo tado Hauly, assim como aos Deputados Ivan Valente,



o SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Banco do Nordeste. Essa foi a maior acusação que
ouvi até hoje sobre V.Exa. e também não correspon
dia à realidade. Vou fazer uma observação sobre uma
tabela que o Deputado Temer apresentou aqui, na
questão da evolução - acho importante -,na evolução
dos depósitos no período das intervenções no Econô
mico e no Nacional. Nós mandamos fazer aqui uma,
não apenas com valores absolutos, mas com os vaIa
res relativos. E temos aqui as curvas de evolução. É
absolutamente visível nessas curvas de evolução da
participação relativa dos três setores - bancos públi
cos nacionais, bancos privados nacionais e bancos
estrangeiros - que, no momento da intervenção do
Econômico, há um evidente crescimento dos depósi
tos nos bancos estrangeiros e um evidente decrésci
mo de depósitos nos bancos privados nacionais. Isso
aqui, neste momento, naquele momento específico, é
bem claro. É bem claro também que, no momento da
intervenção no Nacional, a partir da intervenção no
Nacional, caem os depósitos relativos nos bancos es
trangeiros e crescem os depósitos relativos nos ban
cos públicos nacionais. Mas há também um decrésci
mo dos bancos privados nacionais a partir daí. Eu di
ria que alguns dados precisam ser melhor analisados,
evidentemente, precisam ser melhor avaliados. Eu
não tenho todas as avaliações sobre isso, mas é evi
dente a existência de um deslocamento, num primeiro
momento, para bancos estrangeiros principalmente
e, num segundo momento, para bancos públicos, dos
depósitos existentes e uma queda que vem se man
tendo nos bancos privados nacionais desde julho de
95 até, o dado que temos, fevereiro de 96 nos bancos
privados nacionais. Então, há de fato sinais explícitos
aqui da existência da possibilidade dessa crise sistê
mica. Não tenho a conclusão total sobre isso, G..t-'e,(Ia::õ
cito isso como um elemento ainda de uma análise que
temos de fazer entre nós com as assessorias e com
os experts do assunto. Eu quero fazer também uma
especulação sobre a questão levantada pela Deputa
do Ivan Valente, também em forma de especulação
da questão do HSBC ter colocado primeiro aqueles
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Milton Temer e os outros que fizeram uso da palavra. falidos. Tem alguns economistas da Oposição que fa-
Muito obrigado. Iam muito nos banqueiros falidos: O PROER foi uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) ajuda aos banqueiros falidos. Uns que até de vez em
- Com a palavra o Relator, Deputado Alberto Gold- quando citam VExa. como utilizador da caneta Mont
mano Blanc, como um dos crimes de V.Exa. O maior crime

que eu vi de VExa. foi essa acusação. E até, para iro
nia, naquele dia, pelo menos, a caneta não era Mont
Blanc. Não sei se hoje é ou não é Mont Blanc, mas...

O SR. MINiSTRO PEDRO MALAN - É uma
Banco do Nordeste.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, em primeiro
lugar, quero deixar expresso que esta CPI tem funcio
nado da forma mais aberta possível, com absoluta li
berdade, a ponto de nós não termos, até o momento,
tido nenhuma necessidade de votação, nenhum con
flito. Todas as decisões foram tomadas até agora con
sensualmente, os consensos foram estabelecidos até
agora. Pode isso não ocorrer até o final, é normal,
mas temos procurado fazer com que a Oposição te
nha absoluta liberdade de exposição; a atuação do
Presidente nesse sentido é muito clara, muito explíci
ta nessa direção, e eu até procuro ajudar, a ponto de
não fazer aquilo que normalmente os Relatores fa
zem: cansar, na primeira hora, duas horas de pergun
tas, para depois deixar que a Oposição fique aqui, es
perando o seu momento de falar. Não tenho usado
essa prerrogativa, uma ou outra vez, e mesmo quan
do uso, tenho procurado ser muito restrito, muito limi
tado nas minhas colocações. Vou fazer um reparo ao
Ministro, quando ele tratou de uma forma um pouco
desagradado os moleques de recados. Acho que tem
muitos moleques de recados que valem muito mais
do que muito banqueiro por aí. Então, moleque de re
cado não é algo que... usamos isso no diaadia, mas o
que a gente tem visto aqui, o que vimos nesta CPI é a
existência de banqueiros, de famílias que participa
rarTl, que viveram, e estão vivendo muito bem por aí,
por enquanto, ainda continuam vivendo muito bem
por aí, o que nos chama a atenção de como, neste
País, em décadas e séculos se formaram, espero que
se formem menos, mas, certamente, ali se formam in
teresses e privilégios que fazem com que essas per
sonalidades, essas pessoas que, quando muito, tive
ram lá atrás algum ascendente capaz, competente,
inteligente, trabalhador, mas, certamente, não mais
as gerações que vieram depois. São aventureiros,
são gente que não têm o mínimo respeito com o di
nheiro público, com o País, com seu povo, não estão
nem aí para isso. Então, salvem os moleques de reca
dos, nossos pequenos moleques de recados nacio
nais, que, certamente, nunca tiveram, e não terão a
possibilidade de ter proximidade com esses banquei
ros que nós estamos vendo por aí. Acho que VExa.,
quando se referiu aos banqueiros falidos.. Realmente,
aqui não tem se falado dessa forma tanto, mas de fato
a gente tem ouvido muito por aí falar de banqueiros



O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Provisionamento. Eu não tenho lá muita intimidade
com as palavras - com o provisionamento. Eu acho
que se o Banco HSBC, como acionista minoritário,
estava acompanhando, pelos dados que temos hoje,
acompanhando o banco BAMERINDUS, ele deve ter
percebido naquele momento que o que ele tinha de
6% era mico, não era nada, era pó. Era pó, porque
aquilo lá não era questão de alguns meses, não. Era
questão já de um bom tempo, aquele processo vinha
há bom tempo. E é fácil a gente verificar isso, que o
patrimônio do banco era negativo há muito tempo já, e
ele veio sendo cada vez mais negativo, cada vez mais
em prejuízo. Ora, um banco minimamente sério, inter
nacional, que acompanha os seus ativos deve ter ve
rificado que os seus 6% não valiam mais nada. E é
evidente que, no momento em que se foi fazer uma
negociação com eles dizendo: "Olha, vocês querem
aumentar o capital do banco, o capital do pó? Eu já te
nho 6% de pó, vocês querem que eu fique com 30%
de pó? Evidentemente, que não". Eu estou especu
lando. Houve várias especulações aqui, eu tenho di
reito também de fazer a minha especulação. Agora,
no momento em que se chegou à hipótese, chegou a
eles a hipótese de: "Ah, não, você não vai ficar com
banco BAMERINDUS, você vai ficar com o banco
bom, o chamado pedaço bom". Portanto, com patri
mônio zero. Não é o patrimônio negativo, é o patrimô
nio zero: ativos e passivos se equilibrando. "Você quer
ficar com esse banco?" Aí, evidentemente, o HSBC
deve ter pensado: "Vamos ver, então. O quadro é ou
tro, não é mais aquele. É outro agora". E a opção, por
tanto, não era dizer. .. A questão do Deputado Ivan va
lente é não saber por que o HSBC não queria ficar
com 30% de pó. Se ele já tinha 6% de pó, por que não
queria ficar com 30% de pó? Para mim me parece ab
solutamente evidente isso daqui. Em todo caso é uma
especulação, nós não sabemos se vamos chegar a
uma conclusão concreta em relação a isso. Mas eu
vou fazer então algumas pequenas questões e rápi
das questões. Ministro, o senhor num certo momento
que em outros países houve uma solução entre os
próprios bancos. Os próprios bancos se reuniram,
sentaram, discutiram, havia o problema com um ban
co e resolveram o problema entre eles mesmos. Os
bancos fazem isso. Evidentemente, sabem que a que
bra de um banco pode levar a uma crise que afeta a
todos. Imagino que os bancos nacionais também de-
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valores do seu capital como... Como é que se chama viam estar preocupados com essa situação que esta-
isso, a colocação no balanço como... va ocorrendo nos bancos que estavam em dificulda-

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Provisio- des. O Governo não pensou em adotar alguma coisa
namento. semelhante a isso, ou tentar articular os bancos no

sentido de eles agirem, suportarem esses bancos em
dificuldade de maneira a poder superar essa fase difi
culdade? Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer já
as três e, assim, V. Exa. responde a todas ao mesmo
tempo. A segunda é a seguinte: o Banco Nacional...
V.Exa. respondeu sobre a situação do Banco Nacio
nal. Eu também tenho um quadro, mas o quadro meu
é de 30 de setembro de 2001, em que aparece de
fato, no Banco Nacional, especificamente, um saldo
sem cobertura de 4 bilhões e 187 milhões. Previsão
deste momento, não é? Porém, a dívida com o
PROER era de 6 bilhões e 121 milhões. O saldo deve
dor das reservas bancárias era de 7 bilhões e 689 mi
lhões, ou seja, e aí o resultado final seria o seguinte:
porcentagem de cobertura da dívida do projeto 100%.
Ou seja, a dívida do PROER, por aqui, está coberta,
todinha. Em todos os bancos, em todas as interven
ções da dívida do PROER foi coberta. O que não está
coberto é o saldo devedor de reservas bancárias, que
no final hoje estaria em 14 milhões no conjunto todo
do sistema -14.141 -,e o saldo sem cobertura previs
to seria 6 bilhões e 772. Mas esse valor não é do
PROER, porque o PROER foi todo coberto. Eu gosta
ria que o senhor fizesse uma interpretação a respeito
disso. Evidentemente, deve ter tido um custo, porque
esses valores aqui. .. Como o passivo e o ativo não
crescem na mesma proporção, precisaria fazer uma
análise disso também para ver como é que se chegou
a esses números. Mas, pela conclusão que estou ten
do aqui, é que nós tínhamos, no momento das inter
venções, saldos devedores bastante expressivos, es
pecialmente no Nacional. No BAMERINDUS, aliás, a
dívida do PROER está terminada. Não tem mais dívi
da com o PROER. Está encerrada a dívida com o
PROER do BAMERINDUS. Vai ficar, sim, um saldo
devedor que está previsto aqui, que hoje é 2.397, que
é das reservas bancárias. E a previsão que o saldo
sem cobertura fique em 1 bilhão e 48 milhões, o saldo
sem cobertura. E aí, provavelmente, vão ser os admi
nistradores e controladores que vão ter de ir em cima
deles para fazer a cobertura disso. Agora, o que me
chama atenção nisso tudo é o fato de nós estarmos
reféns. No processo que temos hoje em dia, nós so
mos reféns, porque à medida que, chega um certo
momento em que a intervenção é feita, ou a liquida
ção receita, quando a vaca já foi para o brejo, ou seja,
ela é feita a posteriori, depois que as reservas ban
cárias estão elevadas, quando os bancos não têm
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mais interbancários, não têm mais condições de en
frentar a situação, aí, sim, é que é obrigado a fazer a
intervenção. E aí, essa reserva bancária não tem ne
nhuma garantia. O PROER tem garantia, reserva
bancária não têm garantia. Ou seja, no momento em
que foi feita a intervenção, com PROER ou sem
PROER, essa bomba existiria hoje do mesmo jerto,
porque ela já existia antes e continua existindo hoje.
Não foi o PROER que mudou essa situação. O
PROER só mudou a situação em relação ao banco
em si, aos correntistas do banco, aos investidores do
banco, sim, não em relação ao buraco junto ao Banco
Central. E a terceira questão é sobre o Banco Central
em si. O que nós temos visto nesses três meses aqui
de trabalho que estamos tendo, o Banco Central tem
- acho, eu diria - três grandes linhas de atuação. A
primeira, supervisão e regulação. A segunda, autori
dade monetária. Intervém nos mercados como autori
dade monetária. A terceira é o papel de liquidação, in
tervenção, liquidação, aquela operação toda que tem
de ser ferta. A primeira tem um caráter muito técnico
de regulação e fiscalização, fortemente técnico. A últi
ma, também, liquidação fortemente técnica. A autori
dade monetária não, fortemente política. Emana de
determinações políticas. A meta é inflação, a meta é
déficit, a meta é dívida, enfim, seja o que for. Por que
essas coisas estão todas juntas? Não seria o caso de
se fazer uma mudança no sentido de se dividir essas
funções, para que elas pudessem ser realizadas por
órgãos mais adaptados a isso? No caso de uma regu
lação, por exemplo, regulação e supervisão, há uma
agência típica das agências que temos criado nos úl
timos anos. O caso da função monetária evidente
mente é uma função muito mais política, muito mais 
eu diria -ligada ao próprio Governo, ao próprio Minis
tério. São essas as questões apenas, Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Muito obri
gado, Deputado Alberto Goldman. É sempre um pra
zer ouvi-lo. Em primeiro lugar, eu queria registrar aqui
que aceito o seu reparo. Não havia nenhuma inten
ção, digamos, negativa no uso da expressão "mole
que de recados", exceto um sinônimo para mensagei
ro, intermediário e tal. Tenho o maior respeito pela
dignidade humana de qualquer pessoa, qual seja a
sua atividade e é, na verdade, aquilo que faz com que
não haja diferença entre seres humanos, porque to
dos eles são, como tais, portadores da mesma digni
dade. Eu não faço distinção. Eu queria dizer que a
idéia era intermediário e mensageiro, que eram as pa
lavras que eu havia usado sem nenhuma conotação
pejorativa a quem desempenha essa atividade na
vida. Sobre a idéia, fiquei satisfeito pelo Relator Alber-

to Goldman mencionar que, na verdade, apesar de a
expressão não ter sido usada aqui hoje, talvez porque
há anos que eu digo que a expressão é absolutamen
te equivocada, mas ele registrou aqui que essa ex
pressão "o PROER foi feito para salvar banqueiros fa
lidos" é uma expressão que eu já ouvi dezenas de ve
zes em cima de palanques e fora de palanques de vá
rios chamados economistas e Parlamentares da Opo
sição. É uma expressão absolutamente equivocada.
A idéia do crescimento de depósitos, essa alteração
na composição entre os depósitos em bancos, gran
des bancos privados nacionais, bancos estrangeiros
e bancos públicos oficiais, é verdadeira. Foi um pro
blema que nós encontramos em alguns momentos de
um certo... O Gustavo Loyola usou uma expressão,
"um certo impulsamento" de liquidez, por razões de
preferência do público. O público sente que são mais
garantidos os depósitos que mantém em momentos
de maior dificuldade, seja num grande banco público
federal, seja num banco estrangeiro, protegido pela
sua casa matriz, seja num grande banco privado naci
onal. E nós observamos inúmeras vezes, em momen
tos de turbulência, esses deslocamentos os depósi
tos e preferências por algo que o depositante perce
bia como mais seguro do que um banco de menor
porte, ou menor conhecimento, ou sobre o qual se di
zia algo. E daí a importância dessa questão de rumor.
Eu acho que aquilo que o Relator Alberto Goldman
chamou como especulação sobre a questão dos 6%
que teriam sido provisionados, na virada de 96 para
97, por parte do HSBC, que é um ato de gestão, a es
peculação que ele levantou é uma especulação perfe
itamente plausível. Eu não quero ficar especulando
aqui, porque não fui parte da discussão, o que pode
ria ter levado um grande banco internacional, decidin
do - corno tem de tomar dezenas de decisões em de
zenas de casos, em dezenas de países do mundo 
que naquele caso específico ia tomar essa decisão. A
hipótese do deputado Alberto Goldman e é uma hipó
tese perfeitamente plausível. Não quer dizer que seja
verdadeira, mas é uma hipótese plausível, que ele já
estivesse considerando como de escassíssimas pos
sibilidades de recuperação. Os seis vírgula poucos
por cento que lá tivesse, tanto é que o provisionado e
que, portanto, tivessem dúvidas sobre aumentar ain
da mais uma exposição que ele já estavam com alta
probabilidade, considerando como sendo uma, reco
nhecendo como uma perda potencial. E eu acho que
ele tem razão quando diz num contexto distinto, como
dizia Kant, em determinada situação se toma uma de
cisão. Você avalia uma situação de uma determinada
maneira. Quando a situação muda, é natural que as
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pessoas avaliem a situação à luz da mudança que
ocorreu naquele contexto. Sobre as três colocações
mais diretas do Deputado Goldman. Ele mencionou
que, em alguns outros países, houve solução entre os
próprios bancos. É verdade. Às vezes sob o acicate a
pressão dos reguladores, da autoridade monetária.
Foi o caso do LongTerm Capital Management, que eu
mencionei. Foi por pressão dos reguladores que um
grupo de bancos fez o que fez. Os problemas de coor
denação e competição entre eles dificilmente permiti
ria que moto próprio chegassem àquela solução. No
caso aqui, acho que a dificuldade é derivada exata
mente de que boa parte desses bancos são, ou se
vêem como tal, competidores de um banco que está
sendo o objeto de análise mais acurada e têm proble
mas de coordenação e de agir em conjunto, a não ser
que motivados, coordenados pela autoridade mone
tária, o que é algo problemático e é difícil. No caso es
pecífico do BAMERINDUS, a informação que o Ban
co Central me transmitiu, em algum momento, é que
eles e o acionista controlador, ou ex-administrador,
não haviam encontrado da parte dos grandes bancos
privados nacionais um interesse na compra ou na as
sunção do controle acionário do BAMERINDUS. Esse
é um ponto que eu acho que deve ser levado em con
ta. O Deputado Goldman tem razão, quando ele mos
tra que a dívida total junto ao Banco Central, na ver
dade, é uma soma de dois grandes componentes,
uma dívida perante o PROER e a dívida derivada do
saldo devedor de reservas bancárias. A dívida do
PROER nós, olhando os números, achamos que ela
vai ser coberta com as garantias da operação, ao lon
go do tempo, são o que os números estão indicando.
E como ele mesmo anotou, eu estava aqui com os nú
meros de 30/6, ele já está com os números de 30/9, e
vocês vejam que já têm diferenças, porque esse é um
processo em andamento onde a liquidação de ativos,
mudança do preço de mercado dos papéis em garan
tia. Esse é um processo em andamento, que não está
finalizado. Ele fez uma observação da maior impor
tância. Ele disse: "Mas, será que não podemos ter
uma situação em que a intervenção é feita, não quan
do a situação já é desesperadora, patrimônio líquido
negativo, reserva para virada em valor expressivo?"
Esse é a razão pela qual, como decorrência mesma
dessa experiência, o Banco Central vem alterando e
melhorando profundamente seu sistema de regula
ção e supervisão, para torná-lo mais, para o olhar adi
ante, menos preocupação com passado, saber se no
passado certas práticas, procedimentos, formulários
foram preenchidos corretamente, se a informação
chegou no passado na forma apropriada ao Banco

Central. E, cada vez mais, a análise do Banco Central
é olhando adiante, identificando problemas futuros
que inspeções possam ter. E nós estamos fazendo
coisas pela primeira vez na história deste País. No úl
timo ano e meio, por exemplo, pela primeira vez na
história do Brasil, o Banco do Brasil, a Caixa Econô
mica Federal, o Banco do Nordeste e o Banco da
Amazônia foram submetidas a uma inspeção geral
consolidada por parte do Banco Central, uma tarefa
que demandou mais de um ano de trabalho conjunto
com os competentes corpos técnicos dessas institui
ções, um diálogo constante, do qual resultou um pro
cesso que concluímos agora em junho, com mudan
ças profundas nessas instituições. É o que foi feito
pela primeira vez na história do Brasil. O Banco do
Brasil jamais tinha sido submetido a uma inspeção
geral consolidada onde não se deixou pedra sobre
pedra e não estava olhando o passado, estava se
olhando problemas futuros na carteira do banco e
seus passivos, o mesmo nas outras instituições. De
modo que essa mudança acho que é extremamente
importante. Por último, o Relator levanta um problema
que acho que na linha das coisas propositivas, de
uma CPI como essa, deveria merecer um destaque
no relatório, que essa questão ele tem razão. Há três
grandes áreas de funcionamento no Banco Central. É
sua função de supervisão e regulação bancária, que
em alguns países do mundo é fora do Banco Central,
há países no mundo que têm agências voltadas para
supervisão e regulação bancária , que não estão na
órbita do Banco Central. A sua função de autoridade
monetária, de condução da política monetária credití
cia e cambial e a sua função de liquidação de institui
ções financeiras. Ele tem toda razão a notar que é
uma discussão legítima e que deve ser feito olhando a
longo prazo, se existe alguma lei inexorável, ou uma
única experiência internacional que diga que todas
essas funções tem que obrigatoriamente estar juntas
numa mesma instituição ou autarquia como é o Ban
co Central. A experiência internacional é a mais variá
vel possível. Vou dar minha opinião aqui. Estamos to
dos de acordo que a função de autoridade monetária,
na qual o Banco Central implementa uma decisão po
lítica do governo, por isso que estamos defendendo
aqui - seria bom se esse relatório pudesse de alguma
maneira contribuir para esse debate - a autonomia
operacional; não é independência, não é autonomia,
para fixar seus próprios objetivos. Quem fixa os objeti
vos do Banco Central é um governo legitimamente
eleito, que diz: O Banco Central tem a responsabilida
de por operacionalizar esta decisão política. Espe
ra-se que o faça com competência. Operacional, por-
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tanto. Autonomia é isso, é algo que achamos que faz de diatribes contra o Governo, contra tudo isso que aí
sentido no momento atual e não tem nada a ver com a está, e que culminou com essa observação, que eu
idéia de independência ampla, geral e irrestrita, ou chamei na hora de ridícula, sobre a marca da minha
autonomia ampla geral e irrestrita, como eu vejo em caneta e o custo da sua carga. Então, quero aproveita
maldosos discursos daqueles que são contrários e dizer que eu disse na época, algo, pelo menos o es-
aquilo, apresentado uma visão que é distinta da nos- pírito que eu queria dizer, que a minha caneta não era
sa. A função de supervisão e regulação bancária, é a marca que ele me atribuía, que era uma caneta tão
em outros países, conduzida por outra agência. Aí, barata, quanto barata era sua demagogia ao fazer
Goldman, vou te dar uma opinião pessoal. É possível aquele comentário, e que eu achava que a brincadei-
que isso venha ocorrer um dia no futuro, agora eu co- rinha naquele contexto era, na verdade, uma dificul-
nheço, por experiência própria, as dificuldades de dade de lidar com os argumentos que estavam em
você criar rapidamente uma estrutura institucional discussão ali. Era isso que queria dizer, terminando
com os recursos humanos, a experiência acumulada, meu comentário sobre as observações do Relator,
a memória institucional e a competência para realizar não sei se o Presidente também tem observações a
uma tarefa que não é trivial. De modo eu acho que fazer, mas, se não tiver, queria agradecer a presença
isso pode até mudar um dia, no futuro, mas no mo- de todos, dizer que, como sempre, saio enriquecido
mento, não existe uma competência pronta, teria que dos debates e das experiências, troca de idéias no
ser construída fora do Banco Central, para lidar com âmbito do Congresso e que estou e estarei, como
essa questão. Então, no momento, eu acho que ela sempre estive, à disposição desta Casa, para apre-
tem que continuar no âmbito do Banco Central. Na li- sentar a minha versão, minha interpretação e respon-
quidação, eu acho que o Deputado Goldman tem toda der às perguntas que me ensejam, mas não tenho in-
razão. Seria vantajoso, a meu ver, que a tarefa de li- c1inação a bate-bocas públicos, com pessoas que fo-
quidação de operações como essas pós-intervenção, ra~ .~o Governo. Eu. queri~ deixar clara aqui a minha
como o que estamos fazendo. Por exemplo, criamos OplnJao pessoal. MUito obngado.
agora essa empresa EMGEA, Empresa de Gestão de O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
Ativos, que é uma maneira de lidar com a disposição - Hoje preservo V.Exa. da manifestação e lembro o en-
de ativos, que o Governo tem. E eu sou favorável, em sinamento de um padre, de uma paróquia na minha ci-
princípio, a explorar mais essa idéia de que essa ativi- dade, Curitiba - já contei essa história -,que falou que
dade de equacionar, de recuperação de créditos, um bom discurso e um bom sermão têm que ser como
pós-intervenção de uma instituição, essa não é ne- a minissaia. Justo, curto e provocante. Nos primeiros
cessário que esteja obrigatoriamente no âmbito do dez minutos, o padre fala para os fiéis; nos vinte minu-
Banco Central. Mas, guardadas as devidas propor- tos, para os bancos, porque os fiéis já estão olhando
ções voltamos a idéia de como criar uma empresa, para o chão e, nos últimos trinta minutos, ele está fa-
uma agência rapidamente, que possa com competên- lando para o diabo, porque ninguém agüenta mais
cia, com quadros, com recursos, com memória e com ouvi-lo e o estão mandando para o inferno. (Risos.)

experiência dar continuidade a esse processo, por- Então, para evitar qualquer insinuação dessa
que ele está em andamento. Pegaram algo que está natureza, eu quero informar que, considerando já es-
em andamento, não se está começando do zero. Mas tar na Ordem do Dia, em processo de votação na Câ-
acho que a questão que ele levanta é da maior impor- mara, e para que se evite a nulidade de qualquer deli-
tância. Por último, se me permitem concluir, já que o beração da Comissão, eu transfiro desde já para a
Relator Alberto Goldman estava presente na sessão próxima sessão, terça-feira, a pauta constante, enca-
na Câmara dos Deputados, quero crer que tenha sido recendo aos Srs. Parlamentares que compareçam,
exatamente há um ano, quando nós estávamos discu- para quorum. Informo, também, que, na próxima se-
tindo o Orçamento e o Deputado apresentou uma mana, estaremos na última semana de audiências
idéia que para mim sempre fez o maior sentido, era públicas antes do período do recesso. Então, também
uma sessão para discutir a estimativa de receita do encareço a presença dos Srs. Parlamentares.
Orçamento, saber se estávamos de acordo que a me- Antes de encerrar a reunião, eu agradeço a pre-
Ihor estimativa da receita era aquela, para darmos o sença do Sr. Ministro, dos Srs. Parlamentares, dos de-
passo adicional para discutir a estrutura e composi- mais presentes, convocando reunião ordinária para
ção da despesa, ouvi uma longa, eloqüente interven- terçafeira, dia 11, às 14h, no Plenário 6, para tomar
ção de um Parlamentar da Oposição que nada tinha a depoimento do Sr. Michael Geoghegan, Presidente
dizer sobre o tema, na verdade, era a usual coletânea do HSBC, e do Sr. Euclides Ribas, Presidente da
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Associação Brasileira dos Acionistas Minoritários do
Grupo BAMERINDUS.

Está encerrada a reunião.

Ata da 258 Reunião, realizada em 11 de
dezembro de 2001

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil
e um, às quatorze horas e vinte e quatro minutos, no
plenário 06 do Edifício Luís Eduardo Magalhães 
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "investi
gar as relações do Banco Central do Brasil com o sis
tema Financeiro Privado - PROER", sob a Presidên
cia do Deputado Gustavo Fruet, presentes os seguin
tes senhores Deputados: Gustavo Fruet - Presidente;
Milton Temer-2° Vice-Presidente; Alberto Goldman
Relator; Ivan Valente, José Borba, Márcio Fortes,
Paes Landim, Pedro Bittencourt e Wagner Rossi (titu
lares); Antônio do Vale, João Tota, José Roberto Ba
tochio, Luiz Carlos Hauly e Ricardo Berzoini (suplen
tes); Rubens Bueno e Basílio Villani (não-membros).
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados:
Almeida de Jesus, Danilo de Castro, Enivaldo Ribeiro,
Fernando Gonçalves, Haroldo Lima, João Carlos Ba
celar, José de Abreu, Nelson Proença e Romel Anízio.
Havendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos, tendo deixado para apreciação
posterior as Atas das três últimas reuniões realizadas.
Ordem do Dia: A) Depoimento dos Srs. Michael Geog
hegan - Presidente do HSBC, e Euclides Nascimento
Ribas - Presidente da Associação dos Acionistas Mi
noritários do Grupo Bamerindus; B) Deliberação de
Requerimentos: I) Requerimento n° 60/01 - do Sr. Mil
ton Temer e outros - que "requer a quebra do sigilo
bancário e do sigilo fiscal do Sr. Valdir da Costa Fra
zão, para os fins que especifica"; 11) Requerimento nO
61/01 - do Sr. José Pimentel e outros - que "requer a
quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Flá
vio de Souza Siqueira, para os fins que especifica"; 111)
Requerimento nO 62/01 - do Sr. Ivan Valente e outros
- que "requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo
fiscal do Sr. Gilberto Loscilha, para os fins que especi
fica"; IV) Requerimento n° 63/01 - do Sr. José Pimen
tel e outros - que "requer a quebra do sigilo bancário
e do sigilo fiscal do Sr. Antônio Ademir Toledo da Sil
va, para os fins que especifica"; V) Requerimento n°
64/01 - do Sr. Alberto Goldman - que "requer cópias
das comunicações de fatos enviadas ao Procura
dor-Chefe da Procuradoria da República no Estado
do Paraná, conforme noticiado pelo Of.
DIRET-2001/3233 do Banco Central do Brasil; VI) Re
querimento N° 65/01 - do Sr. Ivan Valente - que "re
quer sejam convocados os Srs. Gustavo Loyola,

ex-presidente do Banco Central do Brasil e José Edu
ardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bame
rindus, a comparecer a esta Comissão, numa mesma
audiência, para que, em conjunto, possam esclarecer
contradições nos procedimentos que antecederam a
intervenção pelo Banco Central naquela instituição fi
nanceira e sua inclusão no PROER". Passando à or
dem do dia, o Presidente anunciou o início da primei
ra parte da reunião, após cumpridas as formalidades
legais e regimentais, convidando a sentar-se à mesa,
inicialmente, o Sr. Michael Geoghegan - Presidente
do Banco HSBC (que foi acompanhado pelo Sr. Hélio
Duarte, Diretor Executivo do HSBC), a quem conce
deu a palavra para sua manifestação inicial. Encerra
da a primeira parte do depoimento da testemunha, o
Presidente concedeu a palavra, para suas inquiri
ções, aos senhores Deputados: Rubens Bueno, apar
teado pelos Deputados Alberto Goldman e Ricardo
Berzoini; Basílio Villani, aparteado pelo Deputado Mil
ton Temer; Ivan Valente, José Roberto Batochio e
Luiz Carlos Hauly. Concluído o depoimento o Presi
dente suspendeu a reunião por dois minutos, às de
zessete horas e quarenta e nove minutos. Reabertos
os trabalhos, o Presidente - Deputado Gustavo Fruet
consultou o plenário sobre a oportunidade de apreci
ação do restante das matérias constantes da pauta,
tendo-se manifestado pelo adiamento o Relator, De
putado Alberto Goldman. Em seguida, dispensada a
leitura pela Secretaria das Atas das 228 ,238 e 248 re
uniões da Comissão, a requerimento do Deputado
Alberto Goldman, e não tendo quem quisesse discu
tí-Ias, o Presidente colocou os referidos documentos
em votação, com aprovação unânime. Passando ao
segundo depoimento, o Presidente convidou a tomar
assento à mesa o Sr. Euclides Nascimento Ribas 
Presidente da Associação Brasileira dos Acionistas
Minoritários do Grupo Bamerindus, para sua exposi
ção inicial, após o que teve início o período destinado
às inquirições, dela participando, pela ordem, os de
putados: Alberto Goldman, com aparte do Deputado
Luiz Carlos Hauly; Rubens Bueno, com apartes dos
Deputados Alberto Goldman e Luiz Carlos Hauly; e
Luiz Carlos Hauly. Findo o depoimento, o Presidente
informou ao plenário que estará distribuindo aos
membros da Comissão uma nova Síntese das Ativi
dades, referente aos trabalhos da Comissão nesta
fase que antecede ao recesso parlamentar, com indi
cação da real posição de todos os procedimentos até
agora adotados no processo da investigação em cur
so, tanto no âmbito da Comissão como externamente
a ela. Lembrou, também, que durante o recesso par
lamentar permanecerá uma equipe, sob as orienta-
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ções do Relator, cuidando do exame dos documentos
em poder da CPI. Agradecendo a presença de todos,
e nada mais havendo a tratar, o Presidente informou
que as matérias restantes da pauta da reunião ficava
adiada para a próxima reunião, que convocou para o
dia 12 de dezembro de 2001, às 14 horas, no plenário
n° 05, com a seguinte pauta: a) tomada de depoimen
to dos Srs. Pedro Moreira Salles - Presidente do Con
selho de Administração do UNIBANCO, e Ezequiel
Nasser - ex-Diretor-Presidente e ex-Consultor do
Banco Excel; b) Deliberação de Requerimentos. Os
trabalhos foram encerrados às dezenove horas e tre
ze minutos. O inteiro teor da reunião foi gravado e as
notas taquigráficas, após serem decodificadas, farão
parte deste documento. E, para constar, eu Manoel
Amaral Alvim de Paula, Secretário, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente, Deputado Gustavo Fruet, e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Declaro aberto os trabalhos da 25a reunião da Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investi
gar as relações do Banco Central do Brasil com siste
ma financeiro privado. Esta sessão de audiência pú
blica foi convocada para tomar depoimentos, bem
corno para deliberação de requerimentos já distribuí
dos aos Srs. Parlamentares. O primeiro depoente
será o Dr. Michael Geoghegan, Presidente do HSBC,
o qual convido para tomar assento à Mesa, bem como
o Dr. Hélio Duarte, Diretor-Executivo do HSBC. Con
forme documentação já apresentada na reunião ante
rior, autorizei a possibilidade de o Or. Hélio acompa
nhar o Presidente do HSBC adotando o mesmo pro
cedimento realizado no Senado, entendendo que tal
solicitação auxilia o bom andamento dos trabalhos.
Então, convido o Sr. Michael Geoghegan a tomar as
sento à Mesa. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Estando composta a Mesa e cumprindo as formali
dades legais, foi firmado pelo depoente um termo de
compromisso que integra o formulário de qualifica
ção, de cujo teor faço a leitura: "Faço, sob a palavra de
honra, a promessa de dizer a verdade do que souber
e me for perguntado". Concedo a palavra ao Sr. Mi
chael Geoghegan.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Exmo. Sr.
Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
Deputado Gustavo Fruet; Exmo. Sr. Relator, Deputa
do Alberto Goldman; Exmos. Srs. Deputados e dema
is autoridades presentes, boa tarde. Gostaria de agra
decer o convite desta Casa para colaborar com os tra
balhos desta Comissão. Acredito que esta é uma ex-

celente oportunidade para esclarecer os fatos e elimi
nar as dúvidas que cercam a aquisição, pelo Grupo
HSBC, de alguns ativos e passivos do Banco
BAMERINDUS. Inicialmente, gostaria de falar aos se
nhores e senhoras presentes sobre as origens do
Grupo HSBC e também da minha experiência profis
sional. O Grupo HSBC foi estabelecido em 1865, em
Hong Kong, sob o nome de Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation. Durante quase um século o
HSBC concentrou suas atividades na Ásia, tanto por
meio de crescimento orgânico quanto por aquisições.
Em 1959, o HSBC comprou o British Bank of the
Middle East, o maior banco do Oriente Médio. Mais
tarde, em 1980, comprou o Marine Midland Bank em
Nova Iorque, então o maior banco do Estado de Nova
Iorque. Logo em seguida, o HSBC fez outras impor
tantes aquisições no Canadá e na Austrália. Em 1992,
o HSBC comprou o Midland Bank, um dos quatro mai
ores bancos do Reino Unido, em uma das maiores
aquisições bancárias de todos os tempos. Em 1997, o
HSBC iniciou a expansão de seus negócios na Améri
ca Latina comprando o Banco Roberts, na Argentina.
Em março de 1997, constituímos o Banco HSBC
BAMERINDUS no Brasil, por meio da aquisição de
certos ativos e passivos do Banco BAMERINOUS
que estava sob a intervenção do Banco Central do
Brasil e, posteriormente, em liquidação extrajudicial.
Em 1999, o HSBC comprou o Republic New York Cor
poration, de Nova Iorque, e o Safra Republic Hol
dings, da Suíça. Em 2000, HSBC comprou o banco
CCF na França. Hoje, o HSBC é um dos maiores ban
cos do planeta e é considerado por muitos analistas
como o único banco verdadeiramente global no mun
do. O Grupo HSBC tem sua sede em Londres e um
valor de mercado de 110 bilhões de dólares, o segun
do maior do mundo, e ativos totais de 700 bilhões de
dólares. Atua em 78 países, empregando 130 mil fun
cionários, sendo que 20 mil só no Brasil. Conta, ainda,
com cerca de 190 mil acionistas. As ações do HSBC
são negociadas em quatro Bolsas de Valores: Lon
dres, Hong Kong, Paris e Nova Iorque. No Brasil, o
HSBC atende a mais de 3 milhões e meio de corren
tistas e poupadores, através de mais de 1.600 pontos
de atendimento instalados em mais de 600 cidades
de todos os Estados brasileiros. Após esta breve des
crição do nosso grupo, permitam-me falar algumas
palavras sobre minha carreira pessoal. Tenho 48
anos, sou casado, tenho dois filhos e moro em Curiti
ba, no Estado do Paraná. Sou Presidente do HSBC
no Brasil e responsável pelos negócios da organiza
ção na América do Sul. Trabalho no Grupo HSBC há
28 anos, tendo ocupado diferentes cargos em onze
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países, em quatro continentes. Antes de vir para o
Brasil, em março de 1997, vivia em Londres, onde era
responsável pelas operações do Banco Midland, inte
grante do Grupo HSBC, na Europa e América Latina.
O Banco Midland já mantinha relacionamento comer
cial com o Banco BAMERINDUS desde 1980, atuan
do como banco correspondente e por meio de várias
joint ventures. Em 1995, o Grupo HSBC, por meio do
Banco Midland, adquiriu uma participação acionária
equivalente a 6,14% do capital do Banco
BAMERINDUS. Essas ações foram adquiridas da
empresa BAMERINDUS Seguros, então controladora
do Banco BAMERINDUS. É importante assinalar que
o pagamento de 61 milhões de dólares por essas
ações não foi utilizado como capital novo para o ban
co e nós não sabemos como os recursos foram utili
zados. A razão para esse investimento foi que o
HSBC, como um banco global, dá muita importância
aos negócios de financiamento do comércio interna
cional e queria estabelecer um forte relacionamento
com um banco no Brasil de modo a permitir que os cli
entes empresariais de ambos os bancos pudessem
fazer negócios em todo o mundo. Em maio de 1996, o
HSBC enviou um especialista em financiamento de
comércio exterior para trabalhar no Departamento
Internacional do Banco BAMERINDUS. Esse profissi
onal, no entanto, jamais participou da administração
do BAMERINDUS, nunca teve acesso às informa
ções da alta administração e, portanto, nunca teve
responsabilidade pela tomada de decisões estratégi
cas e diretrizes do banco. Como todos se recordam,
durante o ano de 1996, o Banco BAMERINDUS pas
sou por um processo de perda de confiança no mer
cado, sendo uma das razões, na opinião de vários
analistas, a dificuldade do banco de se adaptar a um
cenário de baixa inflação. Durante aquele mesmo ano
de 1996, soubemos que a direção do BAMERINDUS
ofereceu ao Banco Central do Brasil várias idéias
para recapitalizar o banco, conforme já explicado nes
ta CPI por outros depoentes. Uma das idéias foi a de
solicitar, diretamente a nós e também por meio do
Banco Central, um aumento da participação acionária
do HSBC. O HSBC ouviu essas propostas com sim
patia, mas como a situação financeira do
BAMERINDUS não melhorou, apesar das promessas
da administração do banco nesse sentido, o HSBC
decidiu não aumentar seu investimento no
BAMERINDUS. O HSBC, como sócio minoritário do
Banco BAMERINDUS, continuava a ter dúvidas sobre
a Iiquidez do banco, mesmo porque sabíamos de que
necessitaria, para sua recuperação, de uma enorme
injeção de capital. Em outubro de 1996, informamos

ao BAMERINDUS e ao Banco Central a nossa deci
são de não aumentar o nosso investimento naquele
banco. Por ocasião dos preparativos do encerramento
de nosso balanço consolidado de 1996, nossos audi
tores externos, em Londres, questionaram o valor da
nossa participação acionária no BAMERINDUS e re
comendaram a constituição de uma provisão para
esse investimento, tido então como irrecuperável. Foi
o que fizemos no nosso balanço de 31 de dezembro
de 1996. Na ocasião em que declinamos da oferta de
aumentar nossa participação acionária no
BAMERINDUS, o Banco Central nos perguntou se,
em caso de uma intervenção no BAMERINDUS, esta
ríamos interessados em participar na aquisição de
ativos e passivos do banco. Depois de tomarmos co
nhecimento da reestruturação de outros bancos que
sofreram intervenção no Brasil, principalmente das
soluções nos casos do Nacional e Econômico, infor·
mamos ao Banco Central que, se viesse a acontecer
uma intervenção, nós estaríamos interessados em
participar em condições similares às oferecidas ao
UNIBANCO e Excel. Em resposta, o Banco Central,
que ainda estava procurando outras alternativas para
salvar o banco antes de decretar finalmente uma in
tervenção, perguntou se não estaríamos dispostos a
mudar de idéia quanto a novos investimentos no
BAMERINDUS. Entretanto, em março de 1997, o
Banco Central nos indicou que teria de fazer uma in
tervenção no BAMERINDUS. Conversas preliminares
sobre nosso interesse em adquirir certos ativos e pas
sivos do BAMERINDUS transformaram-se, então, em
efetivas negociações. Essas negociações tomaram
corpo a partir do início de março de 1997. Alguns dias
após a decretação da intervenção no BAMERINDUS,
exatamente no dia 31 de março de 1997, o novo Ban
co HSBC BAMERINDUS recebeu da companhia hol
ding do grupo, como subscrição de capital, uma inje
ção de 960 milhões de dólares em dinheiro. Os con
tratos de câmbio que comprovam essa operação es
tão aqui, à disposição dos Srs. Deputados e da CPI. E
eu, categoricamente, declaro que nenhum recurso do
PROER foi usado nessa injeção de capital do Grupo
HSBC na nova operação bancária no País. Em 27 de
março de 1997, o Grupo HSSC pagou ao interventor
380 milhões de reais, como ágio, pela aquisição de
certos ativos e passivos do Banco BAMERINDUS sob
intervenção. Na mesma ocasião, o HSBC
BAMERINDUS recebeu do interventor uma soma de
376 milhões de reais para fazer frente aos custos de
gestão, até que o novo banco pudesse ser adequada
mente reestruturado. Devido à lei brasileira, entretan
to, quase todos os passivos do BAMERINDUS sob in-
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tervenção passaram a ser passivos do HSBC
BAMERINDUS. O HSBC recebeu também do Banco
Central uma carta de garantia no valor de 1 bilhão de
reais. Essa garantia, válida por cinco anos, tinha por
objetivo cobrir quaisquer passivos desconhecidos do
antigo Banco BAMERINDUS que pudessem recair
sobre o novo Banco HSBC BAMERINDUS, os quais
são conhecidos, na linguagem técnica, como passi
vos contingentes. Vale destacar que não houve tempo
nem condições para a realização de qualquer audito
ria prévia, como é normal nessas operações. Entre
tanto, em 25 de março de 1998, esta carta de garan
tia, sem que tivesse sido utilizada, foi devolvida ao
Banco Central, e o HSBC recebeu, em substituição,
um aporte de 840 milhões de reais para fazer frente a
passivos do antigo Banco BAMERINDUS relaciona
dos a reclamações trabalhistas, causas cíveis, ações
de natureza fiscal e de outros prejuízos de responsa
bilidade do antigo banco. Infelizmente, tal montante
foi insuficiente na área de ações trabalhistas, e o
HSBC teve de pagar uma quantia adicional de 128 mi
lhões de reais com seus próprios recursos, principal
mente porque o antigo Banco BAMERINDUS foi acu
sado na Justiça do Trabalho de não ter saldado corre
tamente diversas verbas trabalhistas de seus funcio
nários. Muitos comentários têm sido feitos no sentido
de que o investimento do Grupo HSBC no Banco
HSBC BAMERINDUS foi livre de riscos, o que é com
pletamente incorreto. O HSBC investiu cerca de 1 bi
lhão de dólares no Brasil, sem ter tido acesso prévio
aos detalhes e números dos ativos e passivos, bem
como de outros riscos bancários do antigo Banco
BAMERINDUS, como seria normal nestas opera
ções. Nos últimos cinco anos, o HSBC pagou aos
seus acionistas, na forma de dividendos, a quantia de
278 milhões de reais, mas no mesmo período viu o
valor de seu investimento em dólares no Brasil cair
mais de 50%, em razão da desvalorização do real.
Além do já mencionado investimento inicial de cerca
de 1 bilhão de dólares, o HSBC no Brasil, nesses qua
se cinco anos, recolheu cerca de 2 bilhões de reais
aos cofres públicos, cinco vezes mais do que a quan
tia de 359 milhões de reais que o BAMERINDUS teria
pago de impostos nos cinco anos anteriores à inter
venção - cinco vezes mais. Em 1999, o Banco HSBC
BAMERINDUS mudou seu nome para HSBC Bank
Brasil SA - Banco Múltiplo, por causa da reação ne
gativa de clientes ao nome BAMERINDUS. Hoje, o
HSBC Bank Brasil tem cerca de 20 mil funcionários e
oferece serviços financeiros em níveis nacional e glo
bal. Mantém sua sede em Curitiba, sendo o maior em
pregador do Paraná, com cerca de 7 mil funcionários

em todo o Estado, onde gasta anualmente mais de 1
bilhão de reais. Antes de encerrar esses comentários
iniciais, gostaria de falar de algo que me dá muito or
gulho: os funcionários brasileiros do HSBC são consi
derados os mais bem treinados do setor bancário no
País, e, atualmente, muitos deles trabalham para o
Grupo HSBC em Nova Iorque, Londres e Hong Kong.
Mais ainda, os executivos brasileiros do HSBC são
considerados pela nossa matriz em Londres como al
guns dos mais capazes do grupo em todo o mundo. A
esta altura, os senhores já devem ter notado que não
tenho facilidade de falar português, apesar de meus
esforços para aprender o idioma do País que tão bem
recebeu a mim e a minha família. Mesmo assim, con
tando com o apoio de meu colega de diretoria, o Sr.
Hélio Duarte, aqui sentado ao meu lado, coloco-me à
disposição de V.Exas. para responder a todas as per
guntas que me forem eventualmente feitas, com a
maior clareza e honestidade. Muito obrigado pela sua
atenção e paciência com o meu português.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, esse texto escrito vai ficar na CPI, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Sim, com certeza, até para as notas taquigráficas,
mas de qualquer maneira eu ia solicitar ao Presidente
e ao Dr. Hélio a possibilidade... Agradeço. Concedo a
palavra pela ordem ao Relator, Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, senhor depoente, o por
tuguês sempre nos facilita; evidentemente a compre
ensão fica mais fácil e, às vezes, podemos estar per
dendo alguma palavra na sua dificuldade em expor,
mas isso não é o mais importante. Nós já tivemos aqui
o Presidente do BAMERINDUS, que fala um portu
guês muito bom, mas talvez, por outras razões, não
seja tão merecedor de elogios. Algumas perguntas
que eu faria ...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Antiga
mente V.Exa. gostava mais do Andrade Vieira, em
(ininteligíveJ.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Nunca tive esses amores por ele.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nunca
gostou muito do Andrade Vieira?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não, nunca tive esses amores por ele.

(Não identificado) - (Ininteligível.) Ministério
da Agricultura (ininteligível.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É
capaz. Algumas questões que eu gostaria de fazer já
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foram respondidas na sua exposição inicial. Uma de
las, que sempre tem sido discutida aqui e que agora,
pelo menos, está clara, acho que não há necessidade
de reperguntar isso, era sobre a colocação das ações
que o HSBC tinha como minoritário do
BAMERINDUS e em provisão, ter provisionado esses
recursos. Na realidade nós já discutimos isso, até eu
tinha uma especulação a respeito disso, que expus
numa das reuniões aqui, e essa especulação pelo
menos confirma, está sendo confirmada na exposi
ção que V.Sa. está fazendo. Eu tenho aqui uma ques
tão apenas. Eu não vou levar muito tempo, não, por
que acho que alguns Deputados terão perguntas a fa
zer e vão aprofundar mais a questão. Mas eu tenho
uma questão que gostaria de ter clareza sobre ela:
num press release que foi publicado pelo HSBC Hol
dings, em Londres, que é a empresa que congrega o
Grupo HSBC, um boletim para a imprensa no dia
04/08/97, comentando o balanço do primeiro semes
tre de 1997, foi abordada na última página a atuação
do banco na América latina. Ele foi traduzido e diz lá
que, na América Latina, o banco... Assim está escrito:
concordamos, em princípio, comprar 19,9% do grupo
financeiro SERFIN, do México; concordamos incre
mentar nosso investimento no Banco Santiago, no
Chile, para 6,99%, e concordamos adquirir a compa
nhia holding do Grupo Roberts, a maior organização
de serviços financeiros na Argentina, da qual o grupo
já detém 29,9%. Esperamos completar essas transa
ções durante o segundo semestre de 1997. No con
junto, esses investimentos totalizam cerca de 1 bilhão
de dólares. E aí continua. Em vista desses investi
mentos diretos, reduzimos nossa exposição aos débi
tos dos países da região. Nossos ativos de bônus bra
sileiros do Plano Brady foram vendidos no mercado
receptivo. E aí continua. Alguns de nossos bônus me
xicanos serão usados para comprar interesse no
SERFIN etc. Esse boletim do HSBC comprova que se
venderam, durante o primeiro semestre de 1997, os
bônus brasileiros que eram possuídos, que o Banco
possuía. E aqui me parece que há uma contradição
com o que foi afirmado pelo Sr. Michael, na CPI dos
Bancos, de que não teriam vendido seus papéis da
dívida externa brasileira. A aquisição do
BAMERINDUS se deu em 26/03/97 e a compra dos
bônus pelo Banco Central se deu em 27/03/97.
Fala-se que foi vendido no mercado receptivo. Não sei
bem se o mercado era receptivo, porque nós estáva
mos numa crise internacional no período. Há uma su
posição, supõe-se, podemos supor que esses bônus
foram negociados triangularmente com outras institu
ições e o Banco Central, de forma a fornecer o capital

que permitiria ao HSBC comprar o BAMERINDUS, já
que esses papéis estavam em sua carteira com evi
dentemente algum grau de deságio pesado, estavam
sem aquela segurança que se poderia desejar. Então,
o que a gente pergunta é exatamente sobre isso: os
bônus brasileiros foram vendidos, segundo aqui, num
mercado receptivo ao Banco Central, e o Banco Cen
trai os assumiu e teria, através dessa triangulação,
oferecido o capital que permitiu ao HSBC comprar o
BAMERINDUS? É essa a minha questão.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Presiden
te da CPI, Gustavo Fruet, obrigado pela sua pergunta.
Sua pergunta tem três pontos. O primeiro, eu acho
que é preciso explicar o Grupo do HSBC quando ele
está focando na (ininteligível) treasury. Eu expliquei
antes, nós temos operações em Hong Kong, Londres
e Nova York; nós temos bolsas de valores lá, bolsas
de treasury lá. Eles têm papéis em diferentes países.
Eles têm um mercado a cada dia operando nessa
área. Quando nós fazemos negócios, como nós fize
mos aqui no Brasil, temos um moral grande entre
esse tipo de negócios que nossos treasuries estão
fazendo a cada dia, esse tipo de coisas nós estamos
falando aqui hoje. O HSBC fez a aquisição para um in
vestimento de capital novo do HSSC de Londres, em
nossa matriz. Nós pagamos esses dólares diretamen
te em nossa conta com o Banco do Brasil em Nova
York. Essa não tem uma link com essas outras opera
ções que nós fazemos a cada dia, e possivelmente
estamos fazendo hoje com papéis do Brasil, papéis
de Cingapura, papéis da Argentina; é um outro tipo de
negociação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
que o senhor está dizendo é que existe uma indepen
dência entre o que faz Londres e o que faz Nova York,
por exemplo?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Cem por cen
to. Pessoas que estavam trabalhando com essa aqui
sição estavam totalmente separadas de outras pes
soas do Banco. Eu sei, não é há um link entre esses
negócios. E também, deixe-me explicar uma coisa,
quando nós estamos falando sobre um banco que
tem riscos em 78 diferentes países, nós precisamos
ter um equilíbrio entre os riscos. Quando nós investi
mos 1 bilhão de dólares aqui no Brasil, nós temos
novo risco, um bilhão mais. Algumas vezes, quando
temos um total de nossos riscos com um país, nós va
mos reduzir os riscos em outras áreas, e, ao mesmo
tempo, é importante lembrar: antes de o HSBC che
gar aqui, em nome do HSBC BAMERINDUS, nós
chegamos aqui em nome de Midland Bank, fiz opera-



64846 Quarta-teira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEI'UTADOS Dezembro de 2()() I

ções, tive muitos bradies por causa de dúvida de
1980 no País.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
que o senhor está dizendo é que existe essa autono
mia nas diversas áreas do Banco, mas que no conjun
to há um equilíbrio da exposição em cada país. Quer
dizer, apesar. .. se Londres aumenta a exposição, teo
ricamente Nova York diminui a exposição, busca ter
um equilíbrio. É isso que eu entendi?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Nós temos
um equilíbrio de risco em todo o mundo, nós temos
um departamento de controle de risco em Londres,
mas esse departamento é separado de treasury e
esse investimento. Nós fizemos esse investimento e
usamos o departamento de finanças. Esse departa
mento é separado de nosso controlador de riscos.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
só quero colocar datas. Datas aqui são importantes.
Que a aquisição do BAMERINDUS se deu em 26 de
março de 1997; a compra dos bônus, pelo Banco
Central, no dia seguinte, em 27 de março de 1997.
Quer dizer, faz-se acreditar que existiu uma relação
entre a compra do BAMERINDUS e a aquisição, pelo
Banco Central, desses bradies, porque a diferença é
de um dia só.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Senhor, não
há Iink entre nossos investimentos aqui no Brasil e
nossas operações de nossa treasury mundial. Essa
é nossa resposta para essa pergunta, nós não temos
um link.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
evidentemente imagino que a operação feita pelo
HSBC de Londres, não é isso, foi feita a mesma área
do Banco que fez a compra do BAMERINDUS e que
fez a venda dos bradies ao Banco Central. Nada, em
princípio, dado ilegal. Nós precisamos avaliar eventu
almente como é que essa venda foi feita, em que ter
mos foi feita e como é que ela foi fe~a. Essa é uma ou
tra questão. Evidentemente essa questão não é mais
com o senhor. É só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra, respeitando a ordem da lista de ins
crição numerada, o Deputado Rubens Bueno.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - (Ininte
ligível) ... essa, sim, é apenas um detalhe. Mas, Sr.
Presidente, Sr. Michael Geoghegan...

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Correto.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - A trans

ferência do controle acionário do Banco
BAMERINDUS para o HSBC se deu sob fortes indíci
os de irregularidades, até de conhecimento privilegia-

do de informações junto ao Governo brasileiro, pelo
menos os indícios estão aí. E esta Comissão Parla
mentar de Inquérito, evidentemente, quer saber, quer
chegar a um denominador comum que diga respeito a
essas informações. Com relação a isto, eu gostaria só
de produzir aqui algumas perguntas ao senhor sobre
esse controle acionário do HSBC, da parte boa do
BAMERINDUS. Primeira pergunta: quando precisa
mente a instituição, presidida por V.Sa., veio a se inte
ressar pela aquisição do Banco BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu expliquei
em minha apresentação o que aconteceu em fins de
dezembro de 1996, em outubro. Eu expliquei para o
Banco BAMERINDUS e também para o Banco Cen
trai: nós precisamos investir mais dinheiro em Banco
BAMERINDUS. Mas nunca nós compramos o Banco
BAMERINDUS; nós compramos depois alguns ativos
e passivos, nós construímos um novo banco, com um
novo capital e depois nós compramos os ativos e pas
sivos do Banco BAMERINDUS. Realmente, nós tive
mos um interesse para comprar ativos e passivos do
Banco BAMERINDUS entre de outubro, 1996, é... no
vembro de 1996. Mas, como eu expliquei em nossa
apresentação, o Banco Central disse que neste mo
mento eles estavam trabalhando para melhorar a situ
ação do Banco BAMERINDUS, sem uma intervenção.
Mas, para comprar ativos e passivos do Banco
BAMERINDUS, nós tivemos que ter uma... ter uma in
tervenção.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Quer di
zer que o interesse pelo Banco vem, então, de outu
bro de 96?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Para com
prar ativos e passivos, não para comprar o Banco.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sim, e
para comprar o Banco, quando foi que isso efetiva
mente aconteceu? Porque aqui está a data de março
de 97, não é isto? Nesta data, evidentemente, naque
la semana ou naquele dia, o Banco não tomou a deci
são de comprar ou de adquirir o Banco, a parte boa do
BAMERINDUS. A pergunta é: quando, efetivamente,
houve interesse para comprar o Banco, todo o Banco,
quando houve esse interesse da direção do HSBC?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu expliquei
em minha apresentação. Depois, quando nós explica
mos para o Banco Central, nós não tivemos interessa
dos para comprar o Banco ou investir mais dinheiro em
Banco BAMERINDUS. Eles nos perguntaram se era
preciso fazer uma intervenção: você está interessado
para comprar alguns ativos e passivos do Banco?

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Isso foi
em outubro de 96?



sim.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Então a
pergunta, assim, para tentar avançar um pouco: o que
fazia uma equipe de consultores do HSBC, a menos
de seis meses da compra do BAMERINDUS, na cha
mada Operação Symphony, com sede em São Paulo
- temos inclusive aqui um documento que mostra,
não é? - e sabendo que isso tudo estava atuando
também não só lá, mas no Rio de Janeiro e, mais tar
de, em Curitiba. Se, em janeiro do mesmo ano, de 96,
sua empresa já havia negado interesse pela compra
do Banco brasileiro? Não é isto? Então a pergunta é
por que tinha uma equipe instalada em São Paulo
seis meses antes de adquirir a parte boa do
BAMERINDUS, já estava trabalhando e, segundo as
informações, até com conhecimento de informações
privilegiadas.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, a primeira parte de sua pergunta... Nós não tive
mos uma equipe aqui por seis meses, aqui, no Brasil.
Eu fiz os negócios para comprar as ações, ativos e
passivos, do Banco BAMERINDUS em liquidação. Eu
estive aqui duas ou três vezes em 1996, fazendo ou
tras coisas também, inclusive eu tive responsabilida
de por nossas operações no Brasil por causa da mi
nha posição em Londres como Diretor Internacional.
Realmente, nós tivemos uma conversação com Keep
& Gee(?), nossa auditoria e com nossos advogados,
e explicamos isso em nossa apresentação hoje aqui
para entender o que aconteceu com o Banco Nacio
nal e com o Excel e Econômico. E usamos essa infor
mação para criar uma imagem que poderíamos fazer
em uma situação de intervenção. Mas deixa eu expli
car, pela segunda vez. O Banco Central diz para nós:
eles não estão interessados para fazer um negócio
com HSBC porque ele estava concentrando para me
lhorar a situação e estava trabalhando com membros
da diretoria do Banco BAMERINDUS em outra... con
sultores para criar mais capital para esse Banco. Nós
exploramos uma idéia, mas nenhuma pessoa aceitou
nossa idéia a esse tempo.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Bom,
tenho aqui, em mãos, um documento do HSBC, que é
datado do dia 29 de novembro de 1999, 96, perdão.
Nesse documento, de 29 de novembro de 1996, aqui

.está, vou traduzir o que o Banco escreve no memo
rando, com as reservas devidas, cifradas, com a for
ma com que o HSBC agia naquele momento. A tradu
ção seria o seguinte: que o curso-treinamento deveria
estar concluído na semana até 25 de março de 1997,
ou seja, um dia antes da compra do BAMERINDUS.
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O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Outubro, sim, Por que, então, que o Banco decidiu através de um
documento - e está aqui provado - que aquele curso
feito para aqueles funcionários do Banco HSBC, em
São Paulo, deveria ser concluído um dia antes da
compra do Banco BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, tem uma cópia do documento, por favor?

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Tem,
tem, claro, claro. Depois me devolva que eu tenho
mais uma pergunta.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, esse papel é sobre treinamento, sobre treets. Tre
ets é um sistema de treasury mundial do HSBC.
Esse papel é um papel entre nosso centro de treina
mento e uma pessoa em nosso departamento de FSA
em Londres. Não tem um contato aqui no Brasil. Isso
é sobre Lima coisa de treasury; não tem nada sobre
HSBC, BAMERINDUS ou outra coisa aqui no Brasil.
Mas é praticamente um documento do HSBC.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - É docu
mento do HSBC.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu sei. É
uma cópia, mas sobre... sobre coisas com nada para
Brasil.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Pois é,
mas a pergunta... Presidente, a pergunta se dá na
medida em que... por que tinha, então, o HSBC, já tre
inando aqui, no Brasil, pessoal exatamente com a
previsão de até aquele mês de março, quando o
HSBC assume a parte boa do BAMERINDUS? Quer
dizer, isso estava sendo, há muito tempo - eu deduzo
-, estava sendo há muito tempo negociado com au
toridades e aí vem a questão de conhecimento de in
formações privilegiadas, aí vem a questão de irregu
laridades, aí vem questão de envolvimento de autori
dades na questão do Banco BAMERINDUS, que é
completamente diferente da questão do Banco Nacio
nal e do Banco Econômico.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputado,
eu posso repetir: esse treinamento não tem... não tem
nenhuma relevância para nosso discurso hoje. Isso é
sobre uma coisa de treinamento em Londres, por pes
soas em Londres e na área de treinamento em Brook
wood, nosso centro de treinamento em Londres, mas
não tem nenhuma relação com esse assunto que nós
estamos falando hoje. Mas nós podemos... juro a você
depois esta... explicar isso para você.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Eu
aguardo um pronunciamento. Se V.Sa. puder encami
nhar à Comissão Parlamentar um pronunciamento
por escrito sobre essa questão, não é, eu acho que é



te...

ali. ..

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Precisa
ver qual é o documento. Porque tem um documento
que o hotel é na Alameda Campinas...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Está

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ... perto
da Avenida Paulista, em São Paulo.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Está lá
o endereço, Relator. Relator, o endereço está lá, em
São Paulo.
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impertante até para documentar, para que essa in- O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Presiden-
vestigação... te, Sr. Deputado...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Pre-
para esclarecer, Sr. Presidente, se me permite o Pre- sidente, queria que me devolvesse esse documento,
sidente da Comissão: treinamento de pessoas no porque eu tenho mais uma pergunta a fazer.
Brasil, é um treinamento de pessoas... O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu não sei

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não, fora do onde o senhor recebeu este papel, não sei. Mas nós
Brasil, em Londres. podíamos ajudar...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sim, O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - São in-
mas aí está exatamente... que o Banco alvo do negó- formações privilegiadas. Não tanto talvez quanto as
cio é exatamente naquele período que atinge março. que o HSBC teve com relação ao BAMERINDUS em

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - ter esse documento.
Sim, mas o treinamento de pessoas é no Brasil? O SR. MICHACL GEOGHEGAN - Ob~:g.:.dc..

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não. Mas realmente este papel não tem valor nesta situa-
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - ção, porque está falando sobre coisas que não tem

Não. Treinamento de pessoas em Londres, de.... um Iink entre área específica.
(Apartes paralelos ininteligíveis.) O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Tudo
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ bem. O senhor está dizendo que não tem nada a ver

Não tem nada a ver com... com relação a isso, mas é importante destacar o pe-
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ Não, não ríodo que aconteceu, o prazo para se concluir e ter

diz o nome do Banco BAMERINDUS, não diz. Mas ali acontecido no Brasil, exatamente lá em São Paulo,
diz, exatamente, aponta o Banco alvo, que seria com. onde estava aquele grupo trabalhando e treinando o
prado naquele período, quer dizer, já tinha uma negoci- seu pessoal para alguma atividade no Brasil.
ação em andamento. Já tinha informações. O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não no Brasil.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO- Está no
Mas eu quero saber se o treinamento é de pessoas documento. Já reconheceu o documento. Está aqui o
no Brasil, é um treinamento lá, em Londres? endereço. É esse aqui: Alameda Campinas, 266, Bela

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ O que se Vista, com telefone, fax, etc. Está tudo aqui.
quer saber é se é para o BAMERINDUS. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - (lnter-

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ Quero venção inaudível.)
saber é o que tem a ver essa relação com o mês de O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - É. O
março de 97. Se se prepara alguém... nome do projeto também é muito bonito: Simphony.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ Eu De sinfonia, é isso? Mas, Sr. Presidente, fico, então,
estava pensando... Tinha duas coincidências: uma de aguardando os esclarecimentos e fica aqui também o
treinamento de pessoal no Brasil e a outra... registro para o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ Tem lá O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
o endereço em São Paulo, está lá o endereço... Está vou pedir que entregue esse documento para a Mesa,
lá o endereço do treinamento em São Paulo. uma cópia.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN _ Sr. Presiden- O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Que fa-
tos concretamente, além dos propalados "boatos" -
entre aspas -, que há um ano e meio, à época, o Ban
co BAMERINDUS sofria, implantados em colunas de
colunistas amestrados. São colunistas que estão aí
sempre, por uma razão ou outra, atendendo a algum
interesse, ou do Governo, ou de uma elite qualquer,
ou de um setor qualquer da economia. Mas os boa
tos... e levou a situação de liquidez, que já naquele
momento se apresentava. Podem ter determinado,
através desses boatos, a determinação do HSBC e
por isso é que ele indicou prejuízo daquela participa
ção de 6,14% em dezembro de 96?
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O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa- ves denúncias, além de, a nosso ver, terem sido ex-
do, expliquei na nossa apresentação. Quando nós de- cluídas partes legitimamente interessadas, como é o
cidimos que o Banco BAMERINDUS não teria futuro caso dos acionistas minoritários. Isso para não falar
sem uma injeção de capital enorme, nós tivemos que que o principal controlador já houvera sido deixado de
explicar para nossos auditores por que nós tivemos lado. Aliás, a esse grupo de pequenos acionistas, que
esses números em nossos balanços, com um balan· é absurdamente grande, parece ter sido assim tão
ço de ativos bom. Nós não poderíamos explicar isso desprezado. Não se pode atribuir nenhuma responsa-
para nossos aud~ores. Eles disseram: no que vocês bilidade por má gestão ou coisa que o valha, pois não
compram o banco, este banco não tem valor, neste tinham - como não deveriam ter - representantes na
momento, vocês precisam ter uma previsão para isso. alta administração do Banco BAMERINDUS. Pergun-
Por causa desta posição de nossos auditores exter- ta: se uma situação semelhante a esta, e não precisa-
nos, nós tomamos uma previsão em 31 de dezembro va que fossem 53 mil acionistas, ocorresse no seu
de 1996. país, como o senhor acha que agiriam as autoridades

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas, monetárias?
naquele momento, dezembro de 96, poderia tranqüi- O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa-
lamente vender esse lote de mil ações por dezoito re- do, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que a sua
ais. E, no entanto, o banco colocou como prejuízo na- pergunta é uma pergunta muito importante. Dei-
quele balanço. xem-me explicar nossa posição sobre esse assunto.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa- Quando eu, ou o senhor, compramos uma ação, a
do, não sei, mas acho que você está dizendo que tive- pessoa que tem a responsabilidade para administrar
mos uma oportunidade para retornar nossas ações sua ação é o diretor executivo. Nesta situação, o dire-
para o dono do banco? tor executivo do Banco BAMERINDUS. Entendo que

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não, algumas pessoas estariam usando as ações como
não, não, para vender. Naquele momento, se o HSBC poupanças, especialmente no Paraná. Mas, aí eu te-
vendesse, o número seria melhor do que aquele que nho uma frustração. Eu, e aí não é o membro de dire-
foi comprado. E, no entanto, vocês colocaram no seu tor executivo do Banco BAMERINDUS, outras pesso-
balanço, em dezembro de 96, como prejuízo, as as, seriam membros deste Conselho, tiveram oportu-
ações do Banco BAMERINDUS. Quer dizer, é eviden- nidade para ajudar os acionistas que tinham esta situ-
te que esta ação do HSBC, somando ao tempo de tre- ação. Eles não ajudaram. Mas também aí tenho outra
inamento dos seus funcionários, somando as infor- preocupação. Possivelmente, o senhor pode me aju-
mações privilegiadas, somando as possíveis irregula- dar nessa situação. E no final dos dias do Banco
ridades, chegou à conclusão de que, naquele dezem- BAMERINDUS, houve muitos rumores sobre pesso-
bro, colocando como prejuízo no balanço do Banco, as comprando e vendendo ações, grande número de
pudesse levar, em meados do ano seguinte, a situa- ações e pequeno número de ações. E hoje nós não
ção a que chegou o BAMERINDUS. sabemos quem realmente tem pequenas ações e

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa- quem tem posição enorme, que estava usando a situ-
do, a primeira coisa é preciso repetir. Não temos ne- ação para tomar vantagem contra outras pessoas.
nhuma pessoa para fazer esta operação aqui no Sra- Mas eu, pessoalmente, tenho muita simpatia com a
sil. Segundo ponto: nós tomamos uma previsão 100% situação dos minorities... minoritários - descuI-
do valor de nossos ativos, porque na opinião de nos- pem-me o português. Mas aí eu tenho uma situação
sos auditores essas ações não tinham valor, essa ré- difícil porque eu tenho uma posição aqui com pesso-
plica. as que têm muitas ações, um pequeno número de

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Eu vou ações que estavam usando essas ações, comprando
voltar a esse assunto, porque eu tenho uma dúvida e vendendo até o dia final do Banco BAMERINDUS. E
com relação a esse documento do mês de dezembro outras pessoas que hoje, entendo, estão vendendo
de 96. Mas eu volto em seguida. Embora pareça lícito essas ações para outras pessoas que estão tomando
que um comprador, antes de fechar um negócio do posição porque o senhor sabe, nós temos... os minori-
porte do que aqui na CPI estamos tentando e tratan- tários têm uma ação contra nós na Justiça. Aí nós va-
do de buscar, deva se inteirar com a profundidade mos... passa o tempo... nós temos uma decisão da
conveniente, não é possível, todavia, compreender o Justiça sobre isso.
modo como tal negociação tenha sido desenvolvida, O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O se-
envolta em obscuras dúvidas, acompanhada de gra- nhor coloca aí a sua simpatia pelos acionistas minori-



O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sim.
Veja, eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar
um pouco sobre as avaliações contratadas pelo
HSBC. E pelo que se sabe, foram anuladas pelo
CREA de São Paulo. O CREA, o senhor sabe, que é o
Conselho Regional de Engenharia, ficando inclusive
a empresa, Bolsa de Imóveis de São Paulo, sujeita às
penalidades legais, tal era o grau de irregularidades
neste caso cometidas, conforme Ofício n° 001/2001,

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não, 300...
(Apartes parale/os ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Até a

época do depoimento na CPI. Quer dizer que utilizou
todo o dinheiro então?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim. Nós per
demos muito mais que isso, nós utilizamos todo esse
dinheiro, mas em total nós perdemos mais em ações
trabalhistas. Eu expliquei isso em nossa apresenta
ção.
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tários. Eu entendi isso das suas palavras, que o se- vel): eu posso falar com os representantes dos minoritá-
nhar se preocupa com isto. Mas o PROER criado, nós rios, mas eu não sei ainda o que eu posso fazer por cau-
temos aí banqueiros, controladores de bancos que sa da Justiça e outras coisas. Mas o senhor tem meu
estão aí numa vida muito boa. Tem banqueiro que já compromisso: eu vou ouvir as palavras deles nessa si-
tem saldo positivo desta situação toda, e isto... tuação sobre esse ponto. Mas, possivelmente, nós pre-

(Apartes para/e/os ininteligíveis.) cisamos criar uma situação para resolver quem, real-
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ Ban- mente, são os pequenos acionistas. Nós precisamos

queiro quebrado que já está numa situação muito estudar essa situação.
tranqüila, convivendo nas altas... nas altas decisões O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Quer di-
de cúpula aqui, em Brasília, tendo as interferências zer que o senhor está disposto?
e... enfim, o jogo de presença, e forte presença junto O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim.
ao poder que manda neste País. Se... independente O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Está
de ações judiciais, o senhor teria como, enfim, partici- disposto. Pois bem, o Banco recebeu, para reestrutu-
par da busca de alguma solução com relação aos aci- rar o Banco BAMERINDUS, recursos na ordem de
onistas minoritários? 300 milhões de reais. E o HSBC teria utilizado apenas

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa- 60 milhões. Algo em torno de 20%. Esse dinheiro foi
do, o primeiro ponto, é difícil para minha imagem ter devolvido, mesmo a juros generosos, como foi coloca-
uma vida maravilhosa como um banqueiro. Realmen- do à disposição do HSBC?
te, eu não tenho... O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa-

o SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não, do, eu creio que o senhor esteja falando sobre este di-
não, não. Eu não falei com relação ao senhor. Não fa- nheiro: tivemos perto de 380 milhões.
lei com relação ao senhor. Eu falei com relação a ban- O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Isso é
queiros aqui no Brasil, quebrados, que hoje estão uma declaração do senhor na CPI do Senado, naque-
numa situação muito melhor do que estavam antes. Ia época, claro. Estou falando em reais.

(Apartes para/e/os ininteligíveis.) O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Nós usamos
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ O todo esse dinheiro para reformar o Banco...

Ângelo Calmon de Sá, por exemplo, do Banco Econô- O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Os 300
mico. Está aí numa situação, não é, melhor do que a milhões?
de todos nós, pescando no Pantanal. Enfim, estamos O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - ... sim, (inin-
aí vendo... Pescando no alto-mar, não é? Vendo a Ii- teligível) ...
nha azul. Como é que é, aquele peixe? O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - E não

(Intervenção inaudíve/.) 60?

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Enfim...
Então eu gostaria... não é nada com relação ao se-
nhor. Estou dizendo o que está acontecendo aqui no
Brasil. Se nós temos banqueiros quebrados, na situa
ção deste, numa situação muito privilegiada. sem ter
que trabalhar, e a situação é muito melhor do que ti
nha antes, eu pergunto: por que é que os acionistas
minoritários do Banco BAMERINDUS não recebem,
da parte do HSBC, um tratamento da melhor maneira
de conduzir para uma solução?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputado,
realmente, eu não posso falar sobre outros banqueiros.
Eu sou um convidado em seu País. Mas eu expliquei an
tes. Eu tenho uma simpatia sobre a situação de peque
nos, pequenos acionistas. Mas, para ajudar eles, nós
precisamos de entender quem realmente, realmente
perdeu dinheiro nesta situação, e não com outras pes
soas que possam mentir, tomar vantagem nessa situa
ção. Mas estou expressando aqui uma, um (ininteligí-
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do CREA do Paraná - que eu tenho aqui, em mãos.
Pergunta: por que esses imóveis foram avaliados as
sim, com tanta disparidade em relação ao valor de
mercado como, por exemplo, o prédio situado à Ave
nida Cândido de Abreu, 776, em Curitiba, que teve
preço mínimo definido pela Prefeitura de Curitiba no
valór de 2 milhões, 128 mil reais ... 128 mil e 800 reais,
e vendido a preço definido pelo BAMERINDUS, sob
intervenção, por 940 Iilil reais, conforme documentos
em nosso poder?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, obrigado por levantar esse assunto. É difícil para
mim para falar sobre esse... este prédio lá, mas nós
podemos ajudar você com mais informação depois
dessa reunião sobre isso. Mas, possivelmente, eu
posso explicar o que aconteceu com essa avaliação
de imóveis, em total. Em nossa opinião, os ativos imo
biliários e balanços gerais do Banco BAMERINDUS
estiveram muito altos. Em nossa opinião, o valor este
ve muito mais baixo. Mas os nossos negócios com o
Banco... o interventor de Banco Cent'ral, ele disse:
você precisa tomar 202 milhões de reais em imobiliá
rios. E nós dissemos: se você quer fazer isso, nós pre
cisamos de uma avaliação. O interventor do Banco
BAMERINDUS, ele decidia quem iria usar para fazer
essa avaliação. E nós compramos esses àtivos com a
avaliação dessa empresa que o interventor do Banco
BAMERINDUS organizou.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Nesta
questão dos imóveis, também fez parte do contrato
de compra imposto ao BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - (IntelVenção
ininteligível).

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sr. Presi
dente, posso completar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Dr. Hélio Duarte.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Deputado,
permita-me explicar um pouco melhor, até por causa
da dificuldade do idioma, o assunto dos imóveis, do
patrimônio imobiliário. No contrato efetuado entre o
Banco HSBC e o interventor, ficou combinado que o
HSBC adquiriria imóveis num total de 200 milhões de
reais. O BAMERINDUS possuía centenas de imóveis
próprios, onde funcionavam agênciase prédios admi
nistrativos e muitos imóveis alugados de terceiros. De
comum acordo entre o Banco HSBC e o interventor,
foi escolhida a bolsa de imóveis. O HSBC até tinha
preferência por uma empresa internacional de avalia
ção. Mas, de comum acordo e por sugestão do então
interventor, foi escolhida a bolsa de imóveis para ava-

liar todos os imóveis do Banco BAMERINDUS. Ao fi
nal da avaliação...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Isso
constava do contrato?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Constava do
contrato. O Banco HSBC adquiriu 184 imóveis que to
talizavam 200 milhões de reais pelo valor da avalia
ção. Então, alguns imóveis, eu não sei se esse que o
senhor mencionou era de propriedade do
BAMERINDUS, por não ter sido adquirido pelo
HSBC, e tenha sido vendido para terceiros. O HSBC
adquiriu 184 imóveis por 200 milhões de reais, valor
de avaliação do resultado dessa avaliação, escolhida
de comum acordo com o interventor sob supervisão
do Banco Central.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas
aqui, inclusive, nós sabemos que, no caso, o liquidan
te é do Banco Central e, no entanto, aqui numa entre
vista à revista ISTOÉ, do dia 24 de novembro de 99, o
Sr. Lucília responde, quando perguntam: apesar dis
so, quem toca a liquidação é o HSBC, não é o liqui
dante do Banco Central. E aí ele responde: todos os
créditos são cobrados pelo HSBC. O controle das
ações judiciais e a administração dos imóveis tam
bém é feita pelo HSBC. Quem negocia com osadvo
gados é sempre o HSBC. É uma liquidação comparti
lhada.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Posso res
ponder'? Eu acho que ele queria se referir ao contrato de
prestação de serviços que foi assinado, coincidente
mente ou na mesma data do processo de intervenção.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Fala de
créditos, também.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Como?

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Fala de
créditos, também.

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sim, o Ban
co HSBC foi contratado pelo Banco BAMERINDUS
para administrar a carteira de créditos que era do
Banco BAMERINDUS e que o HSBC não ficou com
esses créditos, para promover a cobrança e a entrega
do resultado da cobrança ao Banco BAMERINDUS,
como diversos outros serviços de administração de
imóveis, assessoria legal e diversos outros, porque o
liquidante, então o interventor, tinha uma equipe mui
to pequena e não teria condições de fazer isso. Então,
foi feito um contrato de prestação de serviços.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Matéria
recentemente, Presidente, veiculada pelo Jornal Na
cional, em televisão brasileira, além de outros meios
de comunicação, informa que o HSBC estaria envolvi-



O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas
nesta CPI, Presidente, até identificou-se depósitos
nas contas bancárias de policiais envolvidos nesse
episódio.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, eu estava falando sobre grampo. O senhor está fa
lando sobre pagamentos para a Polícia. Na CPI em
Curitiba, nós aceitamos, algumas vezes, nós paga
mos pequenos dinheiros porque é assim em outros
lugares. Eu entendo, isso é complicado em seu país,
mas entendo muitos impressos pagam, não só à Polí
cia, pequeno dinheiro para Juiz, para funcionar. Nós
aceitamos. Nós pagamos à Polícia esse pequeno nú
mero de... Nós temos recibos para isso. Não é uma
coisa secreta. Nós temos recibos bancários, paga
mentos.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Está
entre aspas aqui, está nos documentos da CPI. Eu
não tive tempo de...

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, o HSBC é um banco internacional. Não temos
contatos com pessoas aqui em Brasília ou outros lu
gares. Nós fazemos nossos negócios em princípios
normais do mundo de banqueiros. Não temos contato
com isso. Visamos a lugares que temos situações
para responder CPls em outras áreas, especialmente
aqui em Recife, em Paraná, onde ocorrem coisas que,
na nossa opinião, estavam muito graves. Entendo
mesmo nenhuma pessoa tem informação sobre esse
grampo. Nenhum grampo fiz - desculpe meu portu
guês - nessa situação e entendo a Polícia Federal es
tar estudando a situação mesmo não tendo evidênci
as sobre isso neste momento.
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do em escutas telefônicas. Tais fatos surgiram à tona O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Pre-
a partir de documentos e informações de testemu- sidente, eu gostaria de solicitar a VExa. que o Rela-
nhas em uma Comissão Parlamentar de Inquérito na tor, Deputado Alberto Goldman, requeresse na
Assembléia Legislativa do Paraná. Uma das testemu- Assembléia Legislativa, os documentos referentes à
nhas, e também cópias de documentos juntados à CPI, de escuta telefônica, possível corrupção de poli-
CPI do Paraná, um Diretor teria afirmado, entre as- ciais, depósitos que teriam acontecido, até para sa-
pas, que "qualquer problema com o HSBC seria resol- ber, exatamente, dessa questão que é da maior gravi-
vido imediatamente por Deputados e autoridades de dade. Se não for, o Relator vai poder explicar no seu
Brasllia." Pergunto, que relações são essas que solu- relatório. Isso até para embasar o relatório de VExa.
cionam pelo HSBC qualquer problema? Da minha parte, agradeço, Sr. Presidente.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Se
do, se tivermos contatos aqui em Brasllia e em outros me permite o Presidente, é que não estou vendo rela-
lugares, eu não sei sobre isso. Isso aqui... ção disso com o PROER.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas a O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não é
afirmação não é minha, Presidente. A afirmação é de relação com o PROER, é a relação da intimidade de
um Diretor do HSBC grupos internacionais dentro do Brasil com as autori-

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE _ Que Dire- dades. A escuta telefônica pode ser um bom passo
tor? Tem o nome? para descobrir quais as relações que ele tem aqui em

Brasília.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 

Tudo bem, mas já extrapola, evidentemente...
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não,

acho que é um documento interessante. É muito inte
ressante.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Na
minha opinião, extrapola. Em todo caso, se o Presi
dente requisitar os documentos...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Estou
pedindo ao Presidente e pedi que VExa. ouvisse com
atenção o meu pedido.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Exatamente, se o Presidente requisitar os documen
tos, evidentemente, eles estarão nas minhas mãos,
eu terei que lê-los. Lê-Ios-ei.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, pela ordem. Eu queira apenas estabele
cer aqui, inclusive, em relação a esse assunto, porque
é óbvio que o assunto em si parece não ter nenhuma
relação com o PROER, mas já aproveitaria, se o De
putado Rubens Bueno, me permitir..

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Já en
cerrei.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Não
apenas aproveitando o assunto que VExa. estava...
Estou inscrito para fazer perguntas depois, na minha
vez, mas para não perder essa ocasião, há informa
ções nessa mesma CPI de que o HSBC já vinha pre
parando um esquema de segurança anteriormente à
data da aquisição, exatamente em função de um cli
ma de hostilidade que já se antevia em Curitiba em re
lação à posse de um novo controlador estrangeiro.
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Isso dar também foi objeto da CPI na Assembléia Le-· O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Claro,
gislativa do Estado do Paraná. Eu gostaria que V.Exa. vou formalizar.
dissesse, em linhas gerais, como que o HSBC se po- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
sicionou em relação a essa acusação na CPI da - Para até que se possa depois, em uma segunda
Assembléia Legislativa do Paraná. etapa, no relatório final, se for o caso, se estabelecer

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa- qualquer tipo de conexão. Então, só para... Solicitaria
do, entendo que o senhor está falando sobre nós or- todas essas documentações para, enfim, balizar os
ganizarmos nossos clientes. Antes nós compramos... trabalhos da Comissão e, se for o caso, eventualmen-
Quando nós tomamos uma decisão para negociar te, depois, ficará a critério da Comissão...
com o Banco Central sobre o Banco BAMERINDUS, O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Eu vou
nós pensamos em deter algumas estrangeiras aqui formalizar e tomar as providências. Agradeço, Sr. Pre-
no Brasil. Por causa disso, nós falamos com uma em- sidente.
presa de segurança para dar orientação sobre a situ- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
ação em Curitiba e em outros lugares do Brasil. É nor- E t- m a palav o pro'xl'mo Parlamentar 'Inscr"- n ao, co ra 1-
mal uma pessoa ter estrangeiros trabalhando para ela to, Deputado Basflio Villani.
num Pars novo para ela. É somente isso.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Sr. Rela-
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O tor, Sr. Michael Geoghegan, Parlamentares, eu não

HSBC tomou a decisão em algum momento de trazer faço parte desta Comissão e sempre me afastei dos
um oficial, se não me engano, do exército americano, assuntos que envolvem em termos de BAMERINDUS.
para coordenar o esquema de segurança interno no Todo mundo sabe que eu sou do PSDB, portanto te-
HSBC BAMERINDUS? nho obrigação de defender o meu Governo, que eu

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa- acho que o povo brasileiro sentirá saudades de Fer-
do, entendo que o senhor está falando sobre uma nando Henrique Cardoso. Tenho absoluta convicção
pessoa que estava trabalhando como uma empresa. disso. Então, o que trago aqui, Sr. Presidente, primeiro,
Entendo ser uma pessoa que estava trabalhando com eu acho que, como brasileiro, e como nós estamos glo-
um consultor, nós tivemos, que estava trabalhando balizando, e hoje isso é uma questão já Ifquida e certa,
com eles em outros lugares, ele chega aqui. Mas, não é uma questão de se questionar a questão de in-
desculpe-me, eu não entendo a sua pergunta sobre gleses, americanos, eu acho que são todos nossos ir-
essa pessoa? mãos e aqui têm que ter o absoluto respeito, são negó-

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Na cios que foram efetuados e que eu tomei conhecimen-
verdade, só para concluir, para não virar uma sessão to e procurei até não participar. Não participar em ra-
de perguntas da minha fase aqui. Existe essa infor- zão de que eu sou da velha-guarda do BAMERINDUS.
mação também na CPI da Assembléia do Paraná, Eu não entrei no BAMERINDUS em 1957 com Avelino
que uma pessoa, agora a minha memória não é preci- Vieira, o fundador, e era homem de confiança dele. Em
sa sobre isso, na minha memória está registrado que 86 me inventaram candidato, eu levei tanto azar que fui
é um ex-oficial do exército americano que teria vindo eleito e até hoje estou aqui. Se não tivesse sido eleito
coordenar um esquema de segurança que, na verda- talvez os ingleses não estivessem com o banco e os
de, redundou nessa rede de policiais militares do Pa- minoritários estariam tendo uma boa participação e te-
raná que agiram paralelamente recebendo por fora da riam um bom rendimento na absoluta certeza de seus
folha de pagamento do HSBC BAMERINDUS. dividendos. Eu uso dessa palavra para dizer que inclu

sive uma das coisas que eu defendo e que peço como
O SR. MICHAEl GEOGHEGAN - Eu não sei político paranaense é que nós tenhamos a matriz do

nada sobre isso. HSBC em Curitiba, porque isso nos preocupava no
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) sentido de que ela pudesse sair do Paraná. E para nós

- Eu solicitaria primeiro ao Deputado Rubens Bueno é de extrema importância inclusive a manutenção do
até nos encaminhar os documentos que foram deferi- banco no Paraná, onde isso ajuda muito a questão do
dos na sua manifestação. E ter tomado o seguinte cui- Estado. E venho aqui, Sr. Presidente, eu nunca fui pro-
dado: nós estamos em uma investigação e não de curado por acionistas minoritários, nunca fui procura-
emitir jurzo, muito menos de valor. Então, também so- do. E também não sou acionista minoritário não, por-
licitaria só formalizar, nós vamos solicitar todos docu- que quando... Eu vendi minhas ações todas antes, por-
mentos. que dizem que em terra de cego quem tem um olho é
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rei, par~ mim em terra de ceg~ que.m tem um olho mi- cita no seu pronunciamento, na página 13, só que o
gra, vai embora, porque", Entao, fOI o que aconteceu, senhor citar valor errado, o senhor cita 840 milhões,

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - quando na oportunidade foi 842 milhões, Oitocentos e
Informação privilegiada, heim? quarenta e dois milhões para que fossem destinados

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Não, eu 430 milhões para assuntos previdenciários; 236 mi-
já estavR" Eu já estava há 16 anos fora do banco, en- Ihões para complementação de aposentadoria; 71 mi-
tão é pelo que a gente ouvia ocorrer, então as minhas Ihões para prêmio de aposentadoria, Plano de Oemis-
ações, poucas ações que eu tinha, eu vendi logo de- são Voluntária - PDV; 109 milhões para o seguro saú-
pois de", de, que nós tínhamos também um seguro saúde, e 14

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ É milhões para o seguro de vida, em um total de 430 mi-
bastava saber ler jornal, quer dizer, não era tão privi- Ihões, A dif~rença dos 842 mi!hóes seria para encar-
legiada, bastava ler jornal que a gente já sabia. gos trabalhl~t~s. '? senhor cita aqui que, inclusive,

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Então, esse valor fOllnsuflcl.ent~. ~u a~é gostaria que o Rela-
Sr. Presidente e Sr. Relator, eu acho que nós temos tor rece~esse uma dlscnmlnaçao, al~o acertado, uma
que tratar do assunto PROER e, com referência ao prestaç~o de c~ntas desses 842 milhões porque eu
assunto PROER, eu inclusive tive participação, por- tenho a lmpressao de9ue não te~ham ~ido ins.uficien-
que preocupei-me, em 1997, e talvez não seja do co- t:s pa~a honrar as açoes trabalhistas., E uma Impres-
nhecimento do Sr. Presidente do HSBC, a quem eu sao, nao esto~ acusando nada, eu so estou q~eren-
estou conhecendo hoje, apesar de ser o Deputado do". ~ talvez, as vezes nem tudo chega ao Presidente
mais antigo do Paraná, um Deputado Constituinte, tam?em. Bom, nós, eu tenho certeza de que com que
nesta Casa desde 1986. Na data da intervenção, esta do seu lado, que. eu conhe~o de~de o
quando nós estávamos preocupados, nós tínhamos UNI,BANC~, pessoa ,da m~l~ alta capacld.ade, ISSO aí
uma fundação, que se chamava Fundação sera resolvld?, que e o HeliO Duarte. POIS bem, nós
BAMERINDUS. Essa Fundação foi constituída e ela est~mos sentln?o ag~ra e, talvez, eu vou lhe fazer um
deveria ter um fundo que era para pagar a comple- pedido com mUito can~ho, nós aposentados estamos
mentação das aposentadorias dos funcionários anti- sendo". fomos atendidos pelo PROER, diga-se de
gas. O Sr. Avelino sempre dizia: Não se preocupem pas~ag.em. Foi uma ação social do Governo, e foi.
vocês com vocês, se preocupem com a instituição, Entao, I~SO, eu acho que tem que ser feita uma justiça.
com vocês preocupo-me eu. Então, ele fundou essa Que haja uma solução também para os minoritários.

. Fundação. E essa Fundação deveria ter um fundo Eu não tenho procuração e nunca fui procurado. Mas
para - e tinha, tinha muito dinheiro - e quando nós vi- eu acho que nós temos que sentir uma boa vontade,
mos, em um determinado período, esse saldo desa- nós temos que nos unir para achar um meio, talvez
pareceu e a Fundação ficou praticamente sem ne- até esse valor, que eu imagino que não tenha sido
nhum centavo em caixa e pagava-se, honrava-se a pago nas questões de ações trabalhistas, talvez seja
complementação dos aposentados no caixa, mensal- aí um determinado valor, porque me parece que eu
mente. Para o Relator é importante ter conhecimento não tenho conhecimentos, os valores dos minoritários
desse assunto. Então, pagava-se no caixa, então, não atingem uma cifra de duzentos milhões. Então, eu
acabou-se a Fundação BAMERINDUS. Quando nós acho totalmente viável e possível. E quero deixar cla-
sentimos isso, e talvez aí é que os minoritários erra- ro também que os aposentados, a APABAM, deveria
ram, não constituíram uma equipe. Eu, com Conheci- ter um carinho um pouco maior do HSBC por essa
mento do assunto, reuni alguns funcionários da ve· APABAM, porque são pessoas da mais alta qualida-
lha-guarda e fundamos uma associação, e que acre- de. hoje pessoas numa situação até em pontos de im-
dito que o senhor não tenha conhecimento dessa as- portância no Paraná e que vêem com bons olhos
sociação, chama-se APABAM. Eu tenho absoluta essa parceria de ajudar o HSBC vencer aqui no Bra-
convicção de que o senhor não sabe nem o que signi- sil. Então, eu gostaria de formular algumas perguntas
fica APABAM. Bom, dois dias antes de encerrar, e não para o senhor. Dos 842 milhões, eu tenho absoluta
havia condições, e eu conversando sempre com o in- convicção de que 430 milhões foram para a questão
terventor, Sr. Relator, ficou em uma situação o seguin- previdenciária. Porém, Sr. Presidente, estão ocorren-
te, quer diz~r, todas aquelas pessoas, inclusive do alguns fatos. Primeiro lugar, a questão dessa ga-
ex-companheiros em cadeiras de roda, com dificulda- rantia, porque, amanhã ou depois, isso primeiro era
des e tal, nós nos vimos em uma situação muito difícil. PERVER mudou para seguro, sem dar a menor satis-
Foi aí que o Banco Central e o PROER, e o senhor fação para a APABAM, que representa os associados.
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Isso traz uma certa intranqüilidade, o senhor há de não cumpriu obrigações do PROER, eu acho correto.
convir comigo que, no mínimo, tinha que ser chama- Agora, além de não ser eficiente o espaço para esse
do, conversado, feito um acordo, e aí então... Isso o debate, porque eu até acho que é um direito do Depu-
HSBC não está fazendo, e tenho absoluta convicção, tado Basílio Villani depois conversar com o Presiden-
conhecendo-o hoje, sem o seu conhecimento. Então, te do banco, eu entenderia que ou a gente objetiva e
hoje, por exemplo, na questão do HSBC, o que acon- liga isso ao PROER e diz em que o HSBC deixou de
tece? Os funcionários dessa fundação, um determi- cumprir algo que o Banco Central determinou, o
nado número, Sr. Presidente, não é a totalidade do HSBC não cumpriu por contrato com o PROER, ou,
BAMERINDUS, porque a Fundação, num determina- então, o espaço não é esse para esse debate. Eu só
do período, ela acabou, e ela era composta de 1.841 queria fazer essa observação, pedindo ao Presidente
pessoas, que teriam direito a essa aposentadoria para avaliar isso.
complementar. Na época, eu não sei, o senhor disse O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
que hoje são sete mil funcionários. Na época, era mui- - Eu agradeço a intervenção.
to mais. Mas os direitos eram só de 1.841 pessoas, O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Eu /a-
quando completasse os trinta anos, o.k.? Então, es- mento a intervenção.
ses q.uatrocentos e t~i~ta .milhões, foi fei~o u.m cálculo O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
atuarial, que eu participei, com o Dr. ClaudiO Mauch, _ Eu tenho tomado muito cuidado de não emitir...
que foi de u~a ~tenção fantástica conosco, para que O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI _ Eu la-
pudesse, ate o fim da morte desse pessoal e das suas t' t -
esposas, ter uma garantia de uma complementação men o a In ervençao.
de previdência. O que está ocorrendo hoje? E isso era . O SR. P~E~IDENTE (Deputado Gu~tavo Fruet)
uma preocupação e uma falha que deve ser corrigida, - MInha meta e na? estabel~cer nenhum tIpO de cen-
e que eu proponho. Sr. Relator, é que, ao completar su~a, em qualqu~r Interve~çao ..Mas, de qualquer ma-
28 anos, está havendo uma questão de demissão. nelra, até pelo numero de, ~nsc~ltos.' mantenh~ a'p~la-
Então, ele perde essa aposentadoria, esse valor atua- vra co~ o Depu!ado BaSIlio Vlllanl e peço obJetlvlda-
rial. Agora, eu não estou questionando a questão da de na Intervençao. ,
demissão não, porque a questão da demissão é .O SR. DEPUTADO BASI~IO VI~LANI - Eu e~-
questão de justiça, o banco tem total direito. O que to~ dlzendo.que o.PRO~R, qu~, inclUSiVe, deu ~42 ml:
não é justo é que esse valor que foi calculado, os 430 Ihoes. Ele, inclusive, cita aqUi no seu relatório, ~sta

milhões, que seria para um universo de 1.841 pesso- correto o que ele fala. Só que, nesse, quando fOI re-
as, ele não está, isso aí está solto, isso está ficando passado esse valor, quer dizer, não há nenhum con-
para resultado e para crédito do HSBC. Isso é uma trato e nenhuma questão de garantia futura, alteran-
verdade. Bom, claro que... do, as alterações são unilaterais, quando se deveria

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Sr. Presi- ~er u":l assen~o com a APABAM para que as coisas,
d t t- d d Inclusive, estivessem dentro desse valor, para que

en e, uma ques ao e or em. amanhã ou depois o HSBC não seja aqui, como foi,
O SR. PRESIDENTE (De~utado Gustavo Fruet) na questão, acusado. Pelo contrário, nós queremos

- Com a palavra o Deputado Milton Temer. ser parceiros, nós queremos ser úteis, nós queremos
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu tenho nos unir, nós queremos que tudo dê certo, porque,

o maior respeito por todas as intervenções dos Parla- dando certo, para nós é muito melhor, nós, os apo-
mentares. Eu acho legítimas as preocupações do Oe- sentados. Então, eu acho que isso é importante que
putado Basílio Villani. Eu só acho que nós podemos fi- fique registrado. É evidente que eu não estou queren-
car numa situação embaraçosa aqui de o Presidente do, Hélio, colocar ninguém na parede, porque, franca-
do HSBC não ter nenhuma obrigação de responder mente, eu acho que esses dados vocês talvez não te-
ao que está sendo colocado, porque o que se trata nham de pronto. Mas, como esses 842 milhões, o
aqui é de uma reivindicação de direito. Banco Central entregou ao HSBC para assumir esses

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Não. compromissos, é evidente, Sr. Presidente, que está
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Mas não dentro do PROE~, e o Relator. sabe. disso. Então, o

t d PROER que eu proponho e que, talvez, Inclusive, eu me com-em na a a ver com o . . .
, prometa a, tambem Junto com os aposentados, tam-

O SR. DEPUTADO BASILIO VILLANI - Tem. bém junto com o HSBC, também junto ao Banco Cen-
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, se trai, acharmos uma forma justa, sei lá de que manei-

for para colocar na questão do PROER que o HSBC ra, mas eu acho que tem que haver. Se houve 842 mi-
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Ihões nesse caso, por que não, também, nós, com O SR. HÉLIO DUARTE - Deputado Basílio Vil-
amor e carinho, acharmos uma forma de atender os lani, eu tenho os dados de memória. Eu conheço es-
minoritários? Assim como nós tínhamos aposentados ses números todos de cabeça. Mas antes eu queria
com necessidades e tal, nós também temos grande lhe agradecer a oportunidade de falar sobre o paga-
parte dos minoritários hoje numa situação muito difí- mento aos aposentados. O senhor há de se lembrar
dI. Então, antes de mais nada, eu quero me colocar que, nos primeiros meses após a intervenção, eu re-
inteiramente à disposição de V.Sa. para que vocês se- cebi um telefonema seu intercedendo em nome dos
jam, em nosso País, vencedores. Eram essas as mi- aposentados, porque o direito que eles tinham junto
nhas colocações. Eu gostaria de depois ampliar esse ao antigo Banco BAMERINDUS corria risco de não
contato, para que nós pudéssemos, inclusive, entre- ser honrado, porque, de fato, o fundo de aposentado-
gar ao Relator uma prestação de contas desses 842 ria, que teria sido criado no passado, na época da in-
milhões. Eu acho isso de extrema importância, uma tervenção, não tinha um centavo para honrar as obri-
vez que eu estou informando, e não quero ser desele- gações previdenciárias. Correto? Feita uma avaliação
gante, que nós estamos, através da APABAM, fazen- independente sobre quanto montava, a quanto mon-
do uma comunicação ao Banco Central desses fatos. tava tal passivo, com os 1.800 funcionários que ti-
No caso, por exemplo, de seguro, hoje foram acresci- nham esse direito adquirido, na época que nós che-
dos os valores, hoje tem que se pagar, Hélio, 10% das gamos, em março de 97, aproximadamente 700 já
consultas e tal, quando os valores colocados aqui, aposentados, e os outros 1.100 trabalhando com o di-
não se tinha tais custos. Então, para que não seja de- reito adquirido, o Banco BAMERINDUS, que ficou sob
selegante, eu estou inclusive fazendo essa informa- intervenção, teria que honrar esses compromissos.
ção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Preocupado com a possibilidade, ou a impossibilida-

O SR. MICHAEl GEOGHEGAN - Sr. Deputa- de, do Banco BAMERINDUS, já em processo de in-
do, eu acho que eu falei sobre os minoritários antes. tervenção, não honrar aquele compromisso, eu estive
Eu posso falar com eles sobre a situação obviamente no seu escritório e empenhei a minha palavra que eu
difícil com ações na Justiça contra nós, mas nós po- ia lutar para achar uma solução para aquele proble-
demos falar, não nos custa nada falar - eu vou fazer ma. Durante um ano trabalhamos e, em março de 98,
isso. Mas é difícil para administrar esta situação. Mas acertamos com o Banco BAMERINDUS, sob inter-
quero voltar para o seu primeiro ponto, dois ou três venção, e com o Banco Central, que nós poderíamos
pontos que você tinha dito. Primeiro, nós somos muito assumir aquela obrigação de honrar aquele compro-
orgulhoso para ter nossa matriz em Curitiba também; misso para o futuro com todos aqueles que tinham di-
nós somos somente um banco que tem matriz fora de reito, desde que recebêssemos a verba equivalente.
São Paulo e também nós temos nossa matriz em ge- A avaliação independente sobre o passivo foi efetua-
ral na América Latina, aqui em Curitiba também. Tam- da de comum acordo com o interventor, com o conhe-
bém o número de empregados que nós temos hoje é cimento do Banco Central, e chegou àquele total de
muito mais que nós tivemos quando chegamos a Cu- 430 milhões. Nós recebemos aquela verba e desde
ritiba. Eu acho que nós tivemos, na estada no Paraná, então temos honrado mensalmente todos os paga-
perto de 5 mil, em 1997. Hoje, por causa da centrali- mentos com os aposentados e todos os que tenham
zaç~o de nossas operações em Curitiba, nós temos se aposentado. A APABAM foi criada, o antigo Presi-
muito mais. O senhor estava falando sobre o nosso dente era Antoninho, o atual Presidente é Ademir Vol-
prédio no centro de Curitiba. Ontem, ou semana pas- man, e com eles eu mantenho regular contato, aten-
sada, eu tive o enorme privilégio para abrir o Natal dendo a todas as reivindicações que eles me trazem,
nesse prédio. Nós tivemos 140 crianças cantando inclusive esta do seguro-saúde, que me foi trazida há
cada dia. Casos de ações sociais, de casas de pesso- um mês. Continuo, e o banco continua com as portas
as pobres. Realmente, eu tenho meu coração em Cu- abertas, mas eu, pessoalmente, sou responsável
ritiba, eu tenho nossas operações em Curitiba. Aí, nós pelo relacionamento com a APABAM. Era importante
vamos ajudar Curitiba em ações sociais e em outras trazer ao senhor para que o senhor transmita aos fun-
áreas também, mas algumas vezes é difícil para fazer cionários da APABAM que todos os compromissos
isso, quando nós temos más palavras contra nós so- que nós assumimos com relação aos direitos que eles
bre assuntos que não são corretos. Eu acho que, so- têm estão sendo honrados e vão ser honrados sem-
bre sua pergunta, sobre esses 800 milhões de reais, pre, até o dia em que eles tenham esses direitos ad-
Hélio Duarte vai explicar, em total, o que aconteceu quiridos. Houve, sim, algumas demissões d& CA;~Ún~

com esse dinheiro. funcionários que tinham esse direito. Foram muito
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poucas, e as que houve foi por motivos outros, não
para que a gente não honrasse aquele compromisso
- por motivos de problemas administrativos ou de fa
lha grave que justificasse a demissão. Com relação às
outras verbas, é 840 milhões, sim, não é 842: 430
para honrar as obrigações previdenciárias; 240, para
honrar obrigações fiscais e trabalhistas do antigo
Banco BAMERINDUS, divididas em: 93 para honrar
obrigações trabalhistas, 34 para honrar obrigações
com o INSS, resultantes de autuação do INSS no an
tigo BAMERINDUS, e 117 para honrar ações fiscais
em andamento. Dos 93 milhões que nós tínhamos
para honrar dívidas trabalhistas do antigo Banco
BAMERINDUS, nós não só gastamos esses 93 mi
lhões, como provavelmente já gastamos dos nossos
recursos cento... duzentos milhões a mais, porque as
dívidas trabalhistas eram muito maiores do que a
gente imaginava. Como nós assinamos, em março de
98, um contrato onde assumimos em definitivo todas
as obrigações trabalhistas, estamos honrando e exis
tem ainda 1.200 reclamatórias trabalhistas em anda
mento ainda contra o antigo BAM ERINDUS e que nós
vamos honrar - eu não sei quanto pode dar isso, mas
mais de 50 ou 60 milhões. Para inteirar os 840 mi
lhões, havia outros 170 milhões, que nós recebemos
para cobrir outros prejuízos decorrentes de ações ou
problemas do antigo Banco BAMERINDUS que pu
dessem recair sobre o HSBC. Esse recurso já foi usa
do pela metade, e nós temos um prazo até março pró
ximo para, se não houver outros casos que tenham
que ser honrados com esse recurso, devolvê-los ao
Banco BAMERINDUS. Então, são 840 milhões, e os
números são esses. Minha preocupação maior era
responder sobre os aposentados, a quem nós esta
mos dando a maior atenção.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Sr. Pre
sidente, então, o senhor vê que está dentro da questão
do PROER. Volto a perguntar: dos 841 , é evidente que
a APABAM, e ninguém tem casos que vocês estão dis
pensando com menos de 30 anos, esses recursos, se
gundo o cálculo atuarial, sobrarão. Mas esse valor que
você falou que pode sobrar e tal, não seria aí o início de
uma negociação com os minoritários? Então, é uma
questão de um acerto, porque eu entendo que a ques
tão dos minoritários, para que haja uma questão de
simpatia, porque, daqui a pouco, só se comenta que o
HSBC está matando todo mundo, coitadinho.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Então,
não seria aí uma solução de talvez para dar uma con
dição e se criar esse caso? Eu acho que nós temos

que, em conjunto, atender a essa reivindicação dos
minoritários, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Concedo a palavra, então, ao próximo orador inscri
to, o Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi
dente, Sr. Michael Geoghegan. Geoghegan - pronun
ciei corretamente? Perfeito. Primeiro, eu queria argüir
ao Sr. Presidente se ao Sr. Michael Geoghegan foi co
locado que ele está sob juramento na Comissão.
Então, que há uma necessidade de precisão nas res
postas, e queria argüir do Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Já no início da sessão, eu cumpri o ritual da formal i
dadelegal.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Obrigado,
Sr. Presidente. Sr. Michael, eu queria primeiro pergun
tar ao senhor o seguinte: o senhor conhece, pessoal
mente, o Ministro Pedro Malan?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim, eu co
nheço ele.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quando o
senhor conheceu e quantas vezes o senhor esteve
com ele?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Antes, eu
cheguei aqui em Brasil, eu acho que uma vez, eu
acho que.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E, antes
de chegar ao Brasil, o senhor conheceu ele no Brasil?
Ou o senhor conheceu ele em Londres?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim, eu esti
ve no Rio com ele e em Londres.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
esteve com ele em Londres?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Isso.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
lembra da data?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu acho que
estive final do semestre de 1996.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Dezem
bro de 1996?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Final do se
mestre.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeita
mente. Essa foi a única vez que o senhor teve com o
Ministro Pedro Malan?

O SR. MICHAEl GEOGHEGAN - É. Creio que é
somente uma vez, antes de eu chegar aqui no Brasil.



64858 Quarta-lcira 12 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Dczcmbro dI: 2otJ!

o SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quando o
senhor chegou ao Brasil o senhor teve com o Ministro
também, novamente?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Em recep
ções, em outros tipos de eventos talvez.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, an
tes da compra do BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Aí não sei.
Eu creio que não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
não teve com ele antes da compra do
BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu creio que
não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
não tem certeza?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Há cinco
anos atrás, lembro somente uma vez em Londres.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
O senhor conhece o ex-Presidente do Banco Central,
Gustavo Loyola?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu conheci
ele.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
conheceu ele. Quando e quantas vezes o senhor es
teve com ele que o senhor recorde?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Antes nós
compramos alguns ativos e passivos do Banco
BAMERINDUS. Eu visitei ele em maio de 1996 e em
outubro de 1996.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Essas
duas vezes o senhor esteve com o ex-presidente do
Banco Central, Gustavo Loyola?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E nessas
reuniões o senhor tratou de que com ele?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Primeiro, em
maio, eu falei com ele sobre uma idéia de diretoria de
executivo do Banco BAMERINDUS para construir e re
construir o banco, usando uma forma de fundo e outras
idéias que o conselho teve. Eu falei com o Sr. Gustavo
Loyola sobre qual é a opinião dele sobre o Banco
BAMERINDUS, provavelmente o Banco Central. ..

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE -Isso em
maio de 1996 já não é?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Maio de 1996,
no mesmo dia eu tive uma reunião com o Senador
Andrade Vieira. O Banco Central disse para mim, o ban
co está funcionando, ele está fazendo algumas refor
mas, está trabalhando com a diretoria executiva do Ban-

co BAMERINDUS. Depois desta reunião tive um al
moço, eu creio que com o Senador Andrade Vieira.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Mas, o senhor esteve com ele em maio e já tratou de
alguma forma da questão do BAMERINDUS. O se
nhor perguntou a ele como é que estava a situação do
BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Estava falan
do sobre muitas diferentes coisas. Nós tivemos outras
operações também em nome do Midland Bank tam
bém. Normalmente falamos com presidente de ban
cos, cada vez estamos visitando um país.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Agora, em outubro o senhor disse que encontrou com
ele novamente e aí para tratar de que assunto o se
nhor lembra?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu expliquei
para ele, e nós passamos alguns meses ouvindo idéi
as do Diretor executivo do Banco BAMERINDUS so
bre idéias para capitalizar o banco. E eu fui para o
Banco Central para explicar que nós explicamos para
o Conselho do Banco BAMERINDUS que nós não po
deremos investir mais dinheiro. Com o respeito da po
sição do Presidente do Banco Central, eu expliquei
isso para ele também.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então ele
lhe pediu, ele sugeriu que vocês aumentassem a par
ticipação acionária no BAMERINDUS. Isso foi em ou
tubro de 1996.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E o senhor
está dizendo que vocês não tinham interesse naquele
momento em aumentar a participação acionária?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Com o senti
do de operação que o Diretor Executivo do Banco
BAMERINDUS estava pensando sobre.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Em dezembro de 96, o senhor esteve com o Ministro
Pedro Malan em Londres e ele certamente lhe comu
nicou também que seria positivos que vocês aumen
tassem a participação acionária no BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Bom, Depu
tado, não sei se esteve em dezembro. O senhor está
dizendo isso em dezembro, mas...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Estou
afirmando isso porque o Ministro confirmou inclusive.
Eu quero saber se o. senhor esteve com ele em Lon
dres. Isso ele não afirmou aqui? Ele afirmou que foi a
Londres.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu creio que
esteve em Londres.
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o SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E ele es
teve com o senhor?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Tratando
da questão do BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Ele... passa
trinta minutos com os nossos chief executive offi
cer...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas, vo
cês discutiram a questão do BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E ele co
locou se vocês teriam interesse em aumentar o capi
tal acionário ou comprar o Banco BAMERINDUS?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não, não, ele
estava falando sobre...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Aumentar
a participação?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Incrementar
a nossa participação.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E qual foi
a sua resposta em relação a isso?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Meu chief
executive officer falou, esteve lá, ele explicou a opi
nião de nossa situação em Banco BAMERINDUS,
que esteve muito grave, assim um investimento de ca
pital enorme e é difícil para administrar o banco. No
caso, esse número esteve enorme. Nós não tivemos
um interesse para investir. Mas, o Ministro Malan es
tava explicando sobre Brasil, sobre o futuro do País,
sobre oportunidades e para ajudar o Banco
BAMERINDUS. Mas, com os detalhes nós tivemos,
nós não tivemos uma posição positiva para investir.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
lembra quando que o HSBC colocou no prejuízo os
6,14% de participação acionária que eles tinham. O
senhor tem essa data?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Normalmen
te a auditoria vai examinar seus livros em dezembro a
cada ano, dezembro e janeiro.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Em de
zembro?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Dezembro e
janeiro e eles vão testar todos os números. Nessa
época, nós tomamos a decisão para termos cem por
cento de visão para nosso investimento.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Os se
nhores colocaram no prejuízo as ações do
BAMERINDUS, por quê? Quais as razões? É a avali
ação técnica do banco, é isso?
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O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não, mas em
nossa opinião, a diferença entre a carga positiva e ne
gativa esteve enorme. Na nossa opinião, os acionis
tas não vai recuperar nada nessa situação.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas, vo
cês poderiam ter pedido ao BAMERINDUS que eles
comprassem um valor de face, não?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não, senhor.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, po

deria?
O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não ten
taram também?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Desculpe!

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não tenta
ram fazer isso? Quando vocês colocaram no prejuízo?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não. Eu creio
que é difícil para os acionistas do Banco
BAMERINDUS repagar ao HSBC por 6,24% como
eles não tiveram dinheiro para investir no banco. Mas
não falamos sobre isso com eles.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
concorda que se três meses antes de adquirir o Banco
BAMERINDUS vocês colocam no prejuízo ações que·
vocês tinham desse banco e três meses depois vocês
topam comprar esse banco? Não soa estranho isso?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, deixa eu explicar uma coisa, nós não compramos
o Banco BAMERlNDUS, nós investimos 1 bilhão de
dólares em um novo banco e compramos alguns ati
vos e passivos.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sim, a
parte boa.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não, depen
de...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O good
bank.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Nós compra
mos um banco e se good ou mau é difícil para nós.
Nós administramos o banco e algumas coisas.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas, por
que vocês tiveram interesse nisso? Isso é o que eu
queria entender. Porque três meses antes vocês não
tinham nenhum interesse, de repente surgiu um inte
resse no banco que tinha quebrado, estava sob inter
venção.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, três meses antes o Banco BAMERINDUS esteve
funcionando como um banco, mas, em nossa opinião,
na opinião de nossos auditores, o banco, o valor para
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os acionistas, não tinha valor. O valor do banco esteve num primeiro momento foi-lhes oferecido aumentar o
em negativo. Por causa disso, nós não podíamos in- capital, vocês nunca quiseram, mas é verdade, pela
vestir num banco que tinha um patrimônio negativo. E sua exposição, que tanto o Loyola quanto o Malan - o
a diferença entre essa posição negativa, na nossa Loyola em outubro, na sua oposição; o Malan em de-
opinião, esteve muito grande. zembro - insistiam para que vocês aumentassem a

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas... participação acionária, quando, quando existiam ou-
Presta atenção. Olha, eu queria entender. Só falta tros bancos - a União de Bancos Suíços, o BCN, o
mais um dado. E eu estou perguntando tudo isso para Safra - fazendo propostas também. Mas parece que
chegar a uma conclusão que eu vou lhe explicar. O eles tinham uma fixação com vocês. Tanto é que,
senhor encontrou com o ex-controlador, Andrade Vie- quando vocês colocam no prejuízo, é uma demons-
ira, no BAMERINDUS, no ano de 96. Ele lhe propôs tração de desinteresse, de desinteresse. Esse banco
também aumentar a participação acionária. Mas, na- não interessa, esse banco vai quebrar. No entanto,
quela época, o BAMERINDUS não estava em situa- quando o BAMERINDUS quebra, vocês vêm e assu-
ção tão ruim, Não é? Ele foi piorando ao longo do ano mem o BAMERINDUS. O que o senhor tem a dizer
de 96. Então, é estranho isso. Quantas vezes o senhor sobre isso? Quer dizer, o HSBC, por todo o histórico
encontrou com o Andrade Vieira em 96? O senhor que o senhor mesmo constataria, constam reuniões
lembra? O senhor veio ao Brasil em maio... O senhor com o Gustavo Loyola, com o Pedro Malan etc. - cer-
disse que só o encontrou em maio. tamente o tempo todo eles insistem com vocês, ou

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu acho que outros não. Insistem com vocês que não há, que seria
comigo somente em maio... Eu creio que nós tivemos a melhor opção. Eu queria que o senhor nos dissesse
um jantar com nosso chief executive officer mundi- o seguinte: o que que o Pedro Malan pediu a vocês
ai, Sir Widson, em São Paulo. Jantar social. em dezembro lá e por que realmente vocês vieram

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas a para comprar o BAMERINDUS.
data o senhor não lembra, que o senhor teve com ele, O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa-
novamente? do, a pergunta tem muitos pontos. Eu vou tomar ai-

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu lembro guns pontos. Vou falar de cada ponto de cada vez. Pri-
três vezes. meiro. Quando nós investimos no Banco

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Três ve- BAMERINDUS no final de dezembro de 1995, nós fi-
zes no ano? zemos isso não com muito barulho. Pretendíamos in-

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Ao menos vestir num banco como um banco que vai criar uma
duas com certeza. relação com o nosso a longo prazo. Nós ajudamos o

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE -Inclusive banco em 1995, com esses 6,14%. Mas eu não sei
no segundo semestre? que aconteceu com nossos dólares nessa ocasião,

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN _ Sim. porque nós pagamos extra dólares ~ara ~ seguradora
do banco BAMERINDUS. Mas eu nao sei o que acon-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - No se- teceu com esses dólares. Ei não sei o que aconteceu.
gundo semestre? " Realmente nós chegamos aqui no Brasil para ajudar

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sim, sim. esse banco, para participar na patrimônio desse ban-
Duas vezes. co. Nós investimos, nós compramos as ações, pen-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito. sando: nós vamos fazer esse investimento. Eu não sei
Muito bem. Agora eu queria perguntar ao senhor o se- o que aconteceu com o dinheiro. Esse é o primeiro
guinte. O Sr. Andrade Vieira tem a seguinte concep- ponto. Segundo ponto. Nós somos um banco interna-
ção: que o BAMERINDUS não quebrou, ele foi que- danaI. Nós temos operações em 78 diferentes países.
brado. Understand? O estilo do banco, bancos que fazem negócios muito

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Entendo. profissionais. Por exemplo, nós compramos o Repu-
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito. blic Bank de Nova Iorque, de Edmund Safra. Nós fize-

Se ele foi quebrado, alguém ajudou a quebrar. Equem mos essas negociações com muita calma, em um fim
o ajudou a quebrar, segundo ele, foi o próprio Banco de semana. Isso é um segredo ou não? Nós fazemos
Central e o Governo, e que o Governo já tinha escolhi- negócios de uma forma muito profissional. Quando
do vocês, HSBC, para essa compra. Perfeito? Olha, nós compramos CCF, na França, neste ano, ano pas-
isso aí ninguém sabe, mas é sintomático que vocês já sado, nós fizemos outros negócios - muita calma, em
tinham uma participação no BAMERINDUS, 6,14%; menos de cinco dias. Esse é o estilo do banco. Na mi-
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nha opinião, é um (ininteligível) para ter um banco
como esse. O senhor precisa de lembrar que nós tam
bém temos acionistas. HSBC tem 190 mil acionistas
mundiais. Nós temos uma responsabilidade para eles
para apresentar nosso nome no mercado com calma
e situação. É fundamental para proteger o valor de
nossas ações e para fazer negócios em uma situação
comum, não ir usando (ininteligível). Eu vou dizer
aqui: nunca o HSBC, com o Banco BAMERINDUS,
com o Banco Central ou conosco falamos com a im
prensa contra o Banco BAMERINDUS. Nunca. Final
ponto. Quando falamos com Pedro Malan, como Mi
nistro da Fazenda, Financeiro do Brasil, Nós falamos
com ele como uma pessoa muito importante do País.
Nós observamos as palavras dele com simpatia, mas
nós explicamos para ele é difícil para investir nessa si
tuação. Eu aceitei isso. Quando nós falamos com o
Presidente Gustavo Loyola, nós explicamos nossa
posição, com respeito. O controle de bancos aqui no
Brasil, nessa época, nós explicamos para ele nós não
poderíamos investir...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Por que
os senhores se interessaram então em entrar? É por
que os senhores se interessaram pelo esquema do
PROER, é isso? O esquema do PROER era uma faci
lidade para vocês? Que aqui no seu texto está dizen
do isso: nós queremos entrar do mesmo jeito que foi o
Econômico e o Nacional. Então é isso? O PROER é
bom então? É isso? O PROER facilita as coisas? Por
isso que vocês vieram. Porque o BAMERINDUS esta
va quebrando, vocês nunca se interessaram. Aí, de
repente, vocês vêm e compram o banco. Então o que
que é? O PROER é que é generoso? É bom? É isso?
Para os banqueiros, para os grandes bancos?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Senhor, es
tou um convidado em seu País e não vou falar sobre
PROER, é uma operação do senhor em seu País. Dei
xe-me explicar uma coisa: HSBC finalmente comprou
alguns ativos e passivos do Banco BAMERINDUS,
mas entenda o senhor, explico antes, outros bancos
estavam falando sobre isso também. Eu imagino o
Banco Central decidir para tomar uma oferta do
HSBC porque a melhor oferta eles tiveram.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito,
mas isso é uma escolha. É isso que eu quero dizer ao
senhor: isso é uma escolha que os dirigentes do Ban
co Central podem tomar - eu vou lhe dizer por quê.
Eles tiveram outras ofertas, mas eles fizeram uma es
colha por vocês. Inclusive eles fizeram a seguinte es
colha: a importância de entrar um banco do porte do
HSBC aqui para abrir portas internacionais para sim
bolizar a entrada de dólares e para dizer que o Brasil

está aberto ao capital. Na linha do Sr. Gustavo Franco,
que foi a Londres e declarou numa reunião - ele não
sabia que tinha um repórter - que o Brasil estava à
venda e barato. Esta certo? Então, eu quero dizer ao
senhor o seguinte: o HSBC pode ter vindo para cá,
depois do HSBC, por coincidência, entraram vários
outros bancos, não é que não tenha havido outros re
provados. Por exemplo, o Banco de Boston tinha um
certo interesse e o body dele se desinteressou pela
compra do Nacional, se eu não me engano. Mas o
ABR, o BBA, o Bilbao Biscaya e o Santander entra
ram! Então, era uma sinalização fundamental- eu es
tou lhe dando um motivo - pode não ter sido esse. O
quero dizer é que a lógica indica o Ministro Pedro Ma
lan e o Governo, o representante do Governo, tinha o
interesse que vocês viessem.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Possivel
mente, em todo o caso, o senhor...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ou eles
não davam um tratamento VIP para vocês? Do you
knowwhat?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Obviamente
o nome do HSBC mundial é um nome famoso. Obvia
mente, um banco de tamanho do HSBC vai chegar ao
Brasil, outro banco vai chegar também. É correto que
o Santander, BBV, outro banco, ABN, por causa do
HSBC. Bancos não gostam de ter concorrência. Qu
ando um banco vai chegar, outro banco vai chegar.
Somente em minha opinião, a situação do banco hoje
é muito melhor com a nossa concorrência, treinando
nossa indústria, focando novos produtos, criando
transparência, eliminando filas e outras coisas. É por
causa disso. Possivelmente em bancos da Europa.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas eu
não ainda não tenho uma resposta precisa do senhor
no seguinte: o que atraiu os senhores para comprar o
BAMERINDUS? O que os atraiu?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, nós não compramos o Banco BAMERINDUS, nós
compramos bens ativos e passivos. Nós compramos
isso, porque...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Porque o
senhor achava que a recuperação do banco ia ser po
sitiva depois, ia terminar. Por que então colocar. .. Os
senhores disseram, depois eu vou fazer essa pergun
ta, que colocaram 960 milhões de dólares de cara. É
isso? O que levou vocês a ficarem atraídos para essa
tarefa?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN' - Porque nós
compramos o banco...
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o SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Porque
não estavam antes, um pouquinho antes não esta
vam, depois ficaram. É o PROER, É o PROER que é
atrativo. Entrou dinheiro depois do Governo também?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu não pos
so falar sobre o PROER. Nós investimos nossos dóla
res no Brasil. Nós investimos novos dólares neste
País. Por que nós compramos Banco BAMERINDUS
e atrativos? Como o senhor pode ver as faces de 25

. mil funcionários, que tinham a perspectiva para per
der emprego. Até o boy.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Essa é
uma outra discussão. Eu só queria dizer o seguinte:
na verdade os senhores aportaram, segundo o seu
relatório, que 960 milhões de dólares, nesse dia que
foi feita a transação com o BAMERINDUS. Quer dizer,
no dia 26 do três, de março de 97, não é isso? Agora,
no dia seguinte, 27 de março de 93, a pergunta que o
Relator fez, primeira, houve a venda de bônus de Bra
zilian Bonds da ordem de...? O senhor sabe a quan
tidade? O que se tem é que é um bilhão de dólares? É
isso? É da ordem de um bilhão de dólares?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - O senhor
está me perguntando sobre isso?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Exato. Ve
jam vocês, é a discussão se houve uma coincidência.
Veja, vocês dizem que aportaram nesse dia 960 mi
Ihõesde dólares; no dia seguinte, vocês vendem Bra
zilian Bonds, não é? E eu queria perguntar o seguin
te: o Banco Central comprou esses Brazilian Bonds
de vocês?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não. Sr. De
putado, eu não sei que informação você tem, mas nós
não vendemos um bilhão de bonds. Eu creio que nós
obtivemos um bilhão de bônus antes de efetuar. ..

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O Senhor
concorda que no dia 27 de março foram vendidos bra
zilian bonds?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu não tenho
informação sobre isso. Expliquei antes, que nosso...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu ouvi a
sua resposta ao Relator é que existe uma indepen
dência em relação a Hong Kong, Nova Iorque etc.
Mas há uma coincidência aqui, no mesmo dia, prati
camente. No dia 26 vocês aportam quase um bilhão, e
nós estamos vendo a informação que foram vendido
pelo HSBC um bilhão de brazilian bonds, isso no dia
27. O senhor tem essa informação?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Senhor De
putado, se você tem essa informação eu gostaria de
ver isso. Nós não vendemos esses bonds. Possivel-

mente, o senhor pode apresentar essa informação,
porque nós não temos essa informação.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Um ins
tante por favor. Se alguém aí da CPI tiver o depoimen
to do Sr. Andrade Vieira, eu não sei se eu estou com
ele aqui, se a CPI tiver, eu faço essa pergunta daqui a
pouco. Então eu queria... é que há uma coincidência.
Na pergunta que o relator faz, me ficou que há uma
coincidência entre a compra e a venda. Ou seja, o Sr.
Andrade Vieira, inclusive aqui em depoimento disse
que ouviu inclusive do atual Presidente do Banco
Central, Sr. Armínio Fraga, que os ingleses não trou
xeram um tostão novo para cá. Está no depoimento
do Andrade Vieira. E exatamente ele faz essa opera
ção, ele se refere a uma operação casada, em núme
ros redondos, em número redondos. Então, eu queria
que vocês me dessem essa informação. O HSBC
vendeu brazilian bonds, entende, ao Banco Central
em nível internacional? Não sei como é que foi feita
essa operação. Mas há uma afirmação do ex-contro
lador do BAMERINDUS de que o HSBC não aportou
nada, porque foi uma operação casada de dia seguin
te. Como é que o senhor vê isso?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputado,
deixa-me explicar. É difícil para mim falar sobre outra
pessoa que estava aqui nesta CPI. Mas nós não temos
evidências que o HSBC venda bonds. Defin~ivamente

vende bonds para investir aqui no Brasil, no HSBC,
Banco BAMERINDUS. Mas se o senhor tem detalhes,
nós podemos checar essa informação para você.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Essa in
formação eu queira que fosse checada, porque eu
acho ela importante, sem dúvida. Que o HSBC forne
ça a esta CPI se nesse dia 27 de março, realmente
eles venderam ao Banco Central um bilhão de dóla
res em brazilian bonds, e se o BAMERINDUS tinha
posse disso. Isso foi vendido no dia 27. Porque isso é
uma informação realmente importante.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Absoluta
mente, senhor. Eu cheguei aqui para...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
pode depois me mandar então essa...

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Com toda
transparência. Nós vamos oferecer toda a informação
que nós temos referente ao que você tem.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu Agra
deço e peço então à Presidência que a Secretaria da
Comissão depois se incuba, eu acho, das questões
mais importantes. O senhor Michael, eu estava vendo
aqui o seu relatório, o senhor leu em plenário, que o se
nhor era... está aqui desde 97, não é? Mas antes o se-
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nhor era responsável pelas operações do Midland, in- O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Deputado,
tegrante do grupo HSBC na Europa e na América Lati- em primeiro lugar, é absolutamente normal que numa
na. Então o senhor já era... E que o Midland Bank já transação desse tipo o banco que adquire os ativos e
mantinha relacionamento comercial com o Banco assume os passivos do banco que sofreu intervenção
BAMERINDUS desde 80, atuando como banco cor- esteja preparado para prestar esse tipo de serviço.
responde por meio de várias joint ventures. E que foi Aconteceu a mesma coisa, e acontece até hoje, na
através dele, também, que foram adquiridas a partici- operação do UNIBANCO com o antigo Banco Nacio-
pação acionária equivalente a 6,14% dessa questão. nal. O UNIBANCO presta os mesmos serviços ou o
Bem, aqui no... eu tenho aqui comigo o relatório do mesmo tipo de serviço que o HSBC presta ao antigo
Banco Central do Brasil, que é uma investigação que Banco BAMERINDUS. Por quê? Porque as informa-
foi feita sobre a liquidação do BAMERINDUS, enten- ções, por exemplo, de cobrança dos créditos que fica-
de? Esse relatório foi produzido por denúncia de uma ram com o antigo Banco BAMERINDUS e que não fo-
carta anônima, que acusa os diversos liquidantes do ram aceitos pelo Banco HSBC estão incluídos nos
Banco BAMERINDUS em Curitiba, o Sr. Flávio Siquei- sistemas de computação que passam para o banco
ra, Gilberto Loschila e outros, de irregularidades. novo, para o banco que assumiu os ativos e passivos.
Então, o Banco Central mesmo foi atrás e mandou este Portanto, ele é o banco melhor aparelhado para pres-
relatório. Nesse relatório está escrito o seguinte. Que o tar esse tipo de serviço e continuar fazendo as co-
HSBC Bank Brasil - Banco Múltiplo, atual denomina- branças dos créditos que são do antigo banco. Então,
ção do HSBC BAMERINDUS, exerce papel importante é absolutamente normal e não foi uma novidade.
no processo liquidatório do BAMERINDUS. Através de O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, mas
contratos firmados entre as partes, datada da época aí é que entra a questão. Pode não ser uma novidade,
da intervenção, ou seja, no próprio dia 26 de março de entende, mas eu não vejo com normalidade. Eu vou
97, cabe ao HSBC os serviços de cobrança, controle e explicar por quê. Porque o HSBC não é dono dessa
gestão de créditos, a contabilidade das operações e in- parte. Ele tem interesse nessa parte, mas ele não é
formações à central de risco do BACEN - Banco Cen- dono. Então, por exemplo, quem entrou com dinheiro
trai -, o estabelecimentos de acordos para recupera- para isso foi o PROER, ou seja, foi o Tesouro, foi o di-
ção de créditos, o controle das ações judiciais e de au- nheiro público. Então, se o HSBC, que tem lá o seu
xílio na regularização de imóveis. Este relatório aponta operador - no caso, o Midland Bank, que faz esse
diversas... - esse é um relatório do próprio Banco Cen- serviço -, e ele tem interesse em se livrar de determi-
tral- diversas irregularidades, entre as quais eu desta- nados créditos, ou de imóveis etc., ele pode fazer a
co duas, que é a avaliação de imóveis e da negociação seu bel-prazer e de seu interesse, tá certo? Então, re-
de créditos. Então, nós vimos aí que nós tivemos, de almente, é uma situação muito estranha essa. Pode
44 imóveis recebidos com valor superior a 300 mil rea- ser que o Banco Central adote esse procedimento. Na
is, 39 apresentaram valores inferiores aos de entrada e minha opinião, não é normal, não é normal, porque o
somente 3 superiores. Então, eles confirmam isso HSBC tem interesse em fazer esse serviço.
como irregularidade. As cobranças de crédito também. O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Posso-lhe
E quem fazia a avaliação dos imóveis era o devedor ou responder?
o HSBC, e o HSBC também se tornou comprador de O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pois não.
imóveis, que eu saiba da massa do BAMERINDUS. Ou O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE _ Nós nunca
não? Eu queria entender o seguinte: o senhor acha

Pedimos ou temos interesse em fazer o servl·ço.
correto que o próprio HSBC, que tinha interesse na... Foi-nos solicitado pelo Banco Central, na época da in-
tratava da parte boa, passe a operar toda essa respon- tervenção, e pelo interventor que então assumia o an-
sabilidade, portudo isso que ele assumiu, cobrança de tigo Banco BAMERINDUS que nós prestássemos
créditos, serviço de cobrança, controle e gestão, regu- esse serviço. Nós, por um comprometimento, que eu
larização de imóveis etc. O senhor acha normal esse diria até moral com o Banco Central e com as autori-
procedimento? Fez parte do acordo? dades, não tínhamos como recusar. Fizemos isso

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sem dúvida. através de um contrato de prestação de serviços, que
Eu acho que meu colega aqui, Hélio Duarte, que está regulou todas essas relações, inclusive as cobranças
trabalhando nesta área por mais de 4 anos, que fala de crédito, e que tem sido cumprido integralmente. Eu
sobre isso algumas (ininteligfvel) para você, para o queria lhe falar um pouquinho sobre a inspeção, essa
senhor. do Banco Central.



O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O que eu
não vejo com normalidade. Eu acho que o HSBC tem
interesses na massa, entende? Então, ele tem interes
ses e ele pode operar segundo interesses. É uma em
presa do grupo que está operando. Se eu estivesse na
presidência do Banco Central, normalmente, não faria
isso. É isso que eu estou querendo dizer. Até essa in
formação que o senhor me dá é valiosa, de que foi o
próprio Banco Central que pediu isso. Então, eu queria
finalizar, Sr. Presidente - o Batochio já está aqui, inclu
sive, a postos -, dizendo o seguinte. Ficou uma grande
dúvida, Sr. Presidente, sobre a compra do
BAMERINDUS. Não porque o ex-Ministro Andrade Vi
eira, não pela versão do Sr. Andrade Vieira. É que a
cronologia dos fatos, a insistência com que o Governo
procurou vocês. Primeiro, foi o senhor Andrade Vieira
mesmo. Vocês já falaram em maio para eles que não ti
nham interesse em aumentar o capital acionário, e isso
ele disse aqui na Comissão, na CPI. Mais tarde, a sua
confirmação, Dr. Michael Geoghegan, de que tanto o
Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, quanto
o Malan, em dezembro, insistiram nessa tese do au
mento da participação acionária, na minha opinião, de
monstrou uma grande preferência pelo HSBC. E nisso
eu acho que o Ministro Andrade Vieira tinha razão.
Quer dizer, realmente, o que ainda não fica claro é
como foi conduzido o processo. Não que não houvesse
erros no BAMERINDUS etc. O problema está aqui,
né? Onde é que a CPI. .. porque aqui estamos numa
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ir
regularidades e gastos inclusive do PROER, do Tesou
ro Brasileiro, num processo que contou com vários
problemas: problemas do Econômico, do Nacional- os
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Antes do uma das conclusões do relatório. Se o senhor me per-
senhor explicar, eu queria saber quem solicitou a vo- mitisse, eu gostaria de reproduzir. Esse mesmo relatório
cês. Então, foi o Banco Central que solicitou a vocês? de inspeção que o senhor citou, na sua conclusão, tem

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Absoluta- um parágrafo que diz o seguinte: "Não vislumbramos
mente. qualquer processo de favorecimento voluntário ao

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E tam- HSBC. Não vislumbramos qualquer processo de favore-
bém não foram vocês que pediram? Foi o Banco Cen- cimento voluntário ao HSBC na gestão dos intervento-
trai que pediu? res e liquidantes, estando sendo obedecidos os contra-

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sim. E nós tos firmados. Os contratos da época da intervenção fo-
não tínhamos como negar. ram, inclusive, aditados, o que possibilitou a diminuição

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Perfeito. dos encargos devidos pelo BAMERINDUS ao HSBC".
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE _ Posso falar Essa é a referência que me disseram que constou da

conclusão da inspeção do Banco Central.
sobre o relatório de inspeção?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Fica para O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Essa é a
o Malan essa daqui então e para o Loyola. posição dos técnicos do Banco Central, que é a posi-

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE _ Nós toma- ção... Agora o senhor me esclareceu. Inclusive, foi o
próprio Governo que pediu a vocês para assumir.

mos conhecimento...
O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - E nós acei-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Só para tamos com muita honra.
perguntar. O senhor depois talvez responda já con-
juntamente. O senhor conhece os interventores do
BAMERINDUS?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
sabe que teve 4 interventores já?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
acha normal isso aí?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Eu não sei.
O Banco Central substitui os interventores e os liqui
dantes.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Por que
razão?

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Ah, não sei.
Não sei. Eu conheço todos eles porque na minha esfera
de responsabilidade está o relacionamento com os in
terventores. Sobre a inspeção que foi feita - e que o se
nhor se referiu -, nós tomamos conhecimento, sim, por
que ela foi feita em dezembro de 99 e muitos dos levan
tamentos foram feitos com a nossa ajuda, porque das
áreas auditadas, por exemplo, a área de cobrança de
créditos, nós prestamos o serviço. Portanto, nós tínha
mos que colaborar e fornecer as informações, o que fi
zemos com a maior diligência durante a época da inves
tigação. Tenninada a inspeção, eu mesmo liguei para a
diretoria do Banco Central e solicitei a eles se nós tería
mos conhecimentos dos resu~ados,do relatório da ins
peção. Foi-me dito que nós não receberíamos o relató
rio, porque a inspeção não tinha sido feita no nosso ban
co, mas no BAMERINDUS e que as conclusões não di
ziam respeito a nós. Mesmo assim, eu recebi do liqui
dante, de um dos liquidantes, por telefone, que me leu



O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, eu conheço essas palavras. (lninteligíve/.) opera
ções de setecentos bilhões de dólares mundial. Nós
temos aqui 2% de nossa operações mundial. Dois por
cento. Nós somos muito orgulhosos sobre nosso ban
co aqui no Brasil, sem dúvida. Mas nós investimos
aqui neste banco no que nós criamos, HSBC
BAMERINDUS. E usamos algumas ativos e passivos
do banco BAMERINDUS para criar banco aqui no
longo prazo. Isto é, eu expliquei no (lninte/igível.) . Nós
temos mais de 135 anos e, por causa disso, os negó
cios para nós não é negócios para um dia. São centos
anos que estamos aqui no Brasil para criar uma força
de indústrias, a nossa indústria, para ajudar o nosso
cliente e também para ajudar o nosso país. Para nós,
eu acho que tivemos muitos grandes dias com esse
investimento. Nós estamos orgulhosos com nossa
(lninteligíve/.) que temos aqui no Brasil.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Obrigado,
Sr. Presidente. É só. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Roberto
Batochio. Deputado Batochio, se VExa. só me permi
tir, é que estamos com uma preocupação com rela
ção aos horários da Ordem do Dia. Para evitar que se
acumule muito a pauta, e pedindo a compreensão do
depoente, há um requerimento que me parece con
sensual, do Relator, com relação à solicitação de có
pia de uma comunicação feita pelo Banco Central à
Procuradoria da República. Como é uma matéria ad
ministrativa, mas para evitar qualquer questionamen
to com relação ao seu teor - e é uma matéria consen
sual- colocaria em discussão e votação para daí con
tinuarmos com o depoimento. Assim, sem uma inter
rupção. E claro: ficam pendentes os requerimentos
que ainda têm polêmica. Então, coloco em discussão
o requerimento 64, do Deputado Alberto Goldman,
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três maiores - e do BAMERINDUS. E o Sr. Andrade Vi· que requer cópia das comunicações de fatos envia-
eira terminou com isso ainda. No seu depoimento, ele dos ao seu Procurador Chefe da Procuradoria da Re-
diz o seguinte: "O BAMERINDUS nunca quebrou, foi pública no Paraná, conforme noticiado pelo fisco do
quebrado". Eu já disse isso aqui a vocês. Nunca houve Banco Central do Brasil. É o item n.o 5 do requerimen-
interesse do Governo em resolver o problema por ou- to. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em vo-
tros motivos, a não ser esse problema, essa solução, tação. Em votação. Os Parlamentares que aprovam
que era procurá-los para aumentar o capital, a parte permaneçam como se acham. Aprovado o requeri-
acionária." E ele estava interessado em vender o mento. Agradeço a compreensão de V.Exa. e também
BAMERINDUS ao HSBC, como acabou fazendo. E ter- do Presidente e concedo a palavra, pela ordem, ao
mina assim: "As razões são inconfessáveis." Tá certo? Deputado José Roberto Batochio.
Então, ficou no ar a seguinte situação: o HSBC fez um O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
grande negócio comprando o BAMERINDUS. Como o
HSBC é Hong Kong & Shanghai Banking, dizem que BATOCHIO - Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Pre-
vocês fizeram um negócio da China. O senhor concor- sidente, ilustre depoente, Srs. Deputados e Sras. De-
da com isso? putadas, eu sei que, dadas as minhas obrigações na

Comissão Especial da emenda constitucional que
prorroga a CPMF, não pude estar presente aqui du
rante uma grande parte desta audiência. Portanto, Sr.
Presidente, infelizmente, não sei o que já foi respondi
do e o que não foi respondido, do que consta aqui do
meu roteiro de indagações. Por essa razão, gostaria
de propor, como metodologia de trabalho, que as per
guntas fossem respondidas objetivamente pelo ilustre
depoente, que não terá comigo - já adianto - qual
quer problema ou qualquer dificuldade de expressão,
porque o que não puder expressar, se o Presidente
estiver de acordo, e com a tradução em seguida, po
derá, quando sentir inevitável ou impossível respon
der em português, poderá fazê-lo em inglês ou espa
nhol, se quiser. E, em seguida, se o Presidente estiver
de acordo, virá a tradução. O que eu quero, Sr. Presi
dente, como sou da área, captar o depoimento na sua
pureza e espontaneidade. Então, ninguém melhor
que o próprio depoente para fornecer essa esponta
neidade. Se VExa. estiver de acordo, indago a VExa.

O SR. PRESIDENTE. (Deputado Gustavo Fruet)
- Nós adotamos procedimento para evitar qualquer
questionamento e até em consideração ao depoimen
to neste Congresso toda manifestação na língua por
tuguesa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Portanto, atendendo a uma solicitação, inclusive, do
banco e do Dr. Hélio, permitimos que o acompanhas
se até para que houvesse...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Eu pediria a ele que se limitasse à tra
dução, porque eu acompanharei também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Está certo. Com a palavra o Deputado Batochio.



O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, posteriormente, eu preciso explicar sobre o
HSBC. O HSBC é um banco famoso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Eu conheço.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - (Ininteligível).
Quando o maior Presidente mundial tem uma decisão

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Imagina que
fizemos isso e depois todos em geral estiveram falan
do a respeito. (ininteligível) O HSBC não deu essa in
formação aos jornalistas. Essa informação cria uma
impressão que a situação vai melhorar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Mas veja bem, a minha pergunta tem
um propósito muito claro. Os senhores compraram
6,14%. Perguntei se os senhores analisaram os nú
meros da instituição cujas ações estavam compran
do. O senhor me disse que sim: "Analisamos os nú
meros". Eu perguntei se houve auditoria. O senhor
não respondeu. Disse: "Nós analisamos os números".
Bem, não sei quais números sejam. Não houve audi
toria, devo presumir. Agora, o senhor me disse tam
bém que a situação era muito pior do que imaginava.
Então, por que é que insistiu em comprar? Era só 6%.
Não era um investimento significativo para o HSBC.
OU havia perspectiva de, colocando o primeiro pé
dentro da casa, ficava mais fácil entrar com o corpo
inteiro?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO uma position onde podemos analisar os números,
BATOCHIO - Sr. Michael, o Sr. Andrade Vieira, mas a situação estava um pouco complicada, porque
ex-controlador do Banco SAMERINDUS, declarou a eu entendo que os jornalistas recebem informação
esta Comissão, no dia 24 de outubro de 2001, que, que possivelmente a (ininteligível) participar nesse
aspas, "no sentido de fortalecer a instituição, tomou banco. Eu não sei que eu fiz, mas obviamente o mer-
várias atitudes, elencando ou enumerando aquelas cado nós podemos lembrar a situação no fim de 1995,
que ele considerava as mais importantes". Entre es- muitos rumores de mercado sobre a solvência do
sas atitudes que ele tomou para a defesa do banco. Nós tivemos esta informação no mercado,
BAMERINDUS, ele menciona que, em dezembro de mas, se nós analisarmos alguns dos números do
1995, e o senhor já disse no seu relatório que eu li Banco BAMERINDUS, o que aconteceu? Nós desco-
aqui, vendeu 6,14% do capital do BAMERINDUS ao brirmos que a situação esteve pior que o Conselho
HSSC. O senhor não disse o valor, mas eu tenho aqui, esteve explicando para nós antes. Nós tivemos um di-
pelo valor de 58 milhões de dólares, com o objetivo de lema. Nós poderemos voltar e não investir, e o que vai
capitalizar o banco. Está bem claro o que estou falan- acontecer com o Banco BAMERINDUS nesta situa-
do, Sr. Michael? O senhor está entendo bem? Muito ção ou (ininteligível) investir com o compromisso de
bem. Então, com base nesses dados, pergunto ao se- direito e executivo que elas podem reformar a situa-
nhor: qual foi o interesse do HSBC em adquirir, na- ção, melhorar a situação. É verdade sua pergunta.
quela época, apenas 6,14% do capital do Nós analisamos os números, nós falamos com o con-
BAMERINDUS? Primeira pergunta. Segunda pergun- selho de membros de diretoria. Nós explicamos. Em
ta: o HSBC contratou algum serviço de auditoria para nossa opinião, a situação era pior.
conhecer a situação patrimonial do BAMERINDUS O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
antes de adquirir aqueles 6,14% ou fez uma operação BATOCHIO - E por que os senhores compraram, en-
de risco - free risk -, ou fez uma auditoria antes para tão?
saber da situação da instituição naquele momento,
quando comprou 6,14%. Terceira pergunta: podemos
concluir que o HSSC acreditava que estava fazendo
um bom negócio naquele momento quando adquiriu
aqueles 6,14%? O senhor pode responder direta, ob
jetiva e concisamente.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, primeiro ponto que explicar. Eu entendo. Nós in
vestimos 61 milhões de dólares e não 58 milhões.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Os dados que eu tenho, confesso a
V.Exa., são 58 milhões de dólares, mas tudo bem.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Segunda
parte: sim, nós compramos ações de uma subsidiária
e creio que o segurador do BAMERINDUS. Nós com
pramos 6,4% de ações do Banco BAMERINDUS,
mas nós não sabemos o que aconteceu com esse di
nheiro. O senhor disse que o segurador investia esse
dinheiro no banco. Eu vou aceitar isso, mas não tenho
evidências disso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Não. Nem eu perguntei isso. Perguntei
qual foi o interesse que o BAMERINDUS tinha em ad
quirir esses 6,14% do capital do BAMERINDUS na
quela oportunidade e se fez alguma auditoria para sa
ber o que estava comprando.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu vou res
ponder isso perguntas também. Primeira pergunta: no
primeiro dia, eu lembro, o controlador não quis ter
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para investir, ele avança. Homem de respeito ele vai
com riscos, mas, quando ele tem um compromisso do
conselho do Banco BAMERINDUS que eles podem
resolver os problemas, nós acertamos essa que (inin
teligível) palavras delas. Eu acho que é melhor para
falar pelos membros de conselho do Banco
BAMERINDUS que acontece no banco.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - O senhor está me afirmando, então,
que o Presidente mundial do HSBC, um banqueiro de
sucesso reconhecido internacionalmente, ele, para
cumprir os seus compromissos, faz maus negócios
até, mas cumpre os compromissos. É isso que o se
nhor está-me dizendo?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, eu não disse maus negócios. Eu disse, nós com
pramos 6,14% de um banco que teve problemas,
onde os membros do conselho disse: "Eles podem re
solver isso". Nós estamos falando sobre uma relação
com o banco no longo prazo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Eexatamente isso que eu estava lhe
perguntando.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - E causa...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Quer dizer, isto era o início de um relaci
onamento. Entendi. Perfeito.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Nós aceita
mos as palavras de um conselho.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Agora, qual era o relacionamento do di
retor, do Presidente mundial do HSBC com as autori
dades financeiras brasileiras? Enfim, onde é que ele
foi buscar as informações que era um bom início essa
compra de 6,14%? Com quem ele obteve essas infor
mações?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Senhor, nos
so Presidente está morando na Inglaterra. Nunca fala
sobre isso. Ele não participou nesse tipo de reuniões
mundiais.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Muito bem. Posteriormente, num balan
ço de 31 de dezembro de 96, o HSBC lançou um pre
juízo, a participação acionária de 6,14% no
BAMERINDUS, divulgando intensamente aquela de
cisão, segundo o Sr. Andrade Vieira, para ele repetir.
"Posteriormente, no balanço do banco de 31.12.1996,
o HSBC lançou um prejuízo à participação acionária
de 6,14 no Banco BAMERINDUS, divulgando inten
samente aquela decisão, segundo o Sr. Andrade Viei
ra". Pergunto ao senhor: primeiro, V.Sa. poderia nos

dar uma explicação sobre aquela decisão de lançar
um prejuízo à participação acionária de 6,14%, consi
derando que aquelas ações no mercado brasileiro es
tariam valendo cerca de dezoito reais na ocasião, se
gundo informações da Associação de Acionistas Mi
noritárias do BAMERINDUS? Por que assumir este
prejuízo? Por que dar publicidade da venda em baixa
dessas ações? Primeira pergunta. Segunda pergun
ta, por que o HSBC não exerceu o direito que lhe con
feriu o contrato de compra e venda daquela participa
ção acionária de 6,14% de obrigar o BAMERINDUS a
recomprar as ações? Quero lembrar ao senhor que o
HSBC comprou esses 6,14. No contrato de compra
dessas ações, havia uma cláusula que, segundo a
qual o HSBC poderia fazer o BAMERINDUS recom
prar essas ações. O HSBC preferiu não vender de vol
tar ao BAMERINDUS. Preferiu vender com prejuízo
na praça, divulgando esse prejuízo, né? Queria saber
por que razão isso aconteceu. E finalmente a terceira
pergunta, se, diante disso, nós podemos concluir que
havia a intenção do HSBC de agravar a situação do
BAMERINDUS como parte de uma estratégia para a
realização de um negócio mais amplo, de uma absor
ção mais geral no futuro. Então, são essas as pergun
tas que lhe faço neste item.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, eu vou responder suas perguntas em três vezes.
Primeira, porque nós tomamos uma (ininteligível) de
nossas ações de 6,14% em 31 de dezembro de 1996.
Explico essa (ininteligível) outras pessoas. Nós tive
mos discursos com o conselho ou diretor executivo do
Banco BAMERINDUS entre maio e outubro de 1996.
Nós obtivemos confiança. Eles puderam reformar o
banco. Eles estavam falando de (ininteligível) outra
idéia. (ininteligível) usando outros consultores. E final
mente nós tivemos muita confiança. O senhor sabe
que cada ano um banco com nosso nome, todos os
bancos têm auditorias. (ininteligível) eles vão (ininteli
gível) nossos artigos. Esta área eles falam conosco e
dizem: "Por favor, expliquem porque essas ações têm
valor". É incorreto. Eu não sei o valor que ela disse,
oito reais, mas as ações (ininteligível) mercado. Mas
facilmente, o senhor pode analisar esses números
que realmente estava vendendo. O número é muito,
muito pequeno e todas vendas (ininteligível) estão
muito baixas. É impossível para nós, para vender nos
sas ações. Segunda parte de sua pergunta. Nós te
mos aqui conosco o acordo do Banco HSBC, Banco
BAMERINDUS seguro. Nós não temos esta cláusula
onde poderemos vender essas ações para o controla
dor do banco segurador.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO Malan, em Londres, em janeiro de 1996, os diretores
BATOCHIO - Não há uma cláusula de recompra por do HSBC já haviam sido informados da disposição do
parte da seguradora tampouco por parte do próprio Banco Central em intervir, fazer a intervenção no
Banco BAMERINDUS? BAMERINDUS? Terceira pergunta.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não, ne- O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa-
nhufn. Nós temos somente... do, a primeira pergunta é o que fazer. Nós não tive-

O SR. HÉLIO RIBEIRO DUARTE - Posso pas- mos três andares em São Paulo. Nós usamos o Novo
sar a cópia dos contratos... Hotel em São Paulo. As pessoas podem checar. Nós

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO estivemos usando o Novo Hotel em março de 1997.
BATOCHIO _ Gostaria. Nunca antes disso. Possivelmente, uma ou duas pes

soas que estavam fazendo outros negócios com o
O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Finalmente, HSBC, porque o senhor entende nós temos outros

sua pergunta sobre a estratégia... negócios aqui no Brasil. Nós temos operação de Mid-
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO land Bank, mas realmente nós começamos a criar

BATOCHIO - Se esta operação de prejuízo com rela· uma equipe aqui no Brasil na segunda semana de
ção à venda desses 6,14% não tinha por objetivo for- março, nunca antes disso. Segunda pergunta: o se-
çar a queda ou a desvalorização das ações do nhor estava falando sobre uma reunião em Londres
BAMERINDUS ou agravar a sua crise para depois, com Pedro Malan, em janeiro de 1996.
então, o HSBC assumir o banco completamente. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

O SR. MICHAEl GEOGHEGAN - Sr. Deputado, BATOCHIO - Sim. Isso.
eu creio que nós anunciamos nosso resultado no fim de O SR. MICHAEl GEOGHEGAN - Seis ou sete?
janeiro, (ininteligível) 1997. Nesta época, a situação no O SR. DEPUTADO JOSE' ROBERTO
BAMERINDUS esteve mu~o clara no mercado. Entendo
que outros bancos estavam falando com o Banco Cen- BATOCHIO - Seis.
trai, o controlador do banco. Nós não fizemos nada que O SR. MICHAEl GEOGHEGAN - Seis. Eu não
criasse uma posição negativa para que o Banco tenho informação sobre isso. Eu expliquei que houve
BAMERINDUS liquidasse. Cada (ininteligível) aqui nes- antes, nesta cidade, uma reunião no final do semes-
te País estava falando sobre a situação. Todas as indús- tre. Creio que em novembro de 1996. Eu não tenho in-
trias estavam falando sobre a situação do banco. Nós ti- formação sobre uma reunião em janeiro de 96.
vemos os resultados em Londres, mu~o fora do Brasil. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO-Muitobem. OHSBC, quando procurado
BATOCHIO - Segundo o depoimento do Sr. Andrade pelos diretores do BAMERINDUS, não demonstrou
Vieira, o HSBC já tinha funcionários em São Paulo, interesse em aumentar a sua participação societária
entre outubro e novembro de 1996, que teriam aluga- naquela instituição sob várias alegações. O controla-
do, de forma discreta, três ou quatro andares de um dor do BAMERINDUS procurou os diretores do HSBC
hotel para abrigar, para hospedar, o grupo de pesso- e ofereceu uma maior participação societária ao
as que assumiria o BAMER INDUS logo após a inter- HSBC no BAMERINDUS. Isto foi recusado. No entan-
venção, que estava prevista para 30 de dezembro da- to, considerando que o Sr. Andrade Vieira argumenta-
quele ano, 1996. Segundo Andrade Vieira, era certo va que o aumento da participação sugerida resolveria
que o HSBC iria receber o banco no dia 2 de janeiro os problemas do banco, não entendemos, a princípio,
de 97. Isso quem falou aqui foi o Sr. Andrade Vieira. por que não interessaria ao HSBC aumentar a sua
Eu lhe pergunto: V.Sa. poderia nos informar com que participação no capital, sua participação societária no
antecedência o HSBC foi informado de que o BAMERINDUS, tendo em vista o potencial do
BAMERINDUS seria cindido, seria dividido o grupo, e BAMERINDUS, potencial esse que motivou depois a
de que haveria interesse do Governo brasileiro em sua compra. Aí através do Banco Central, depois de
que a parte considerada boa fosse adquirida por um realizada a intervenção. Então, eu pergunto: a deci-
banco estrangeiro, especialmente pelo HSBC? Pri- são do HSBC de não aumentar a sua participação
meira pergunta. Segunda: por que motivo o HSBC acionária no capital do BAMERINDUS, quando solici-
contava com funcionários em São Paulo no período tado pelo Sr. Andrade Vieira, foi fundamentada em al-
de outubro e novembro de 1996? e por que teriam gum trabalho de auditoria que teria demonstrado a in-
alugados esses três ou quatro andares desse hotel? viabilidade ou a má situação, a impossibilidade da re-
Segunda pergunta. Na visita que fizeram ao Ministro cuperação daquele banco? Primeira pergunta. Quan-
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do O HSBC recusou a aumentar a sua participação,
convidado que fora pelo Sr. Andrade Vieira, por que
não aceitou aumentar? Segunda pergunta. V.Sa. não
entende que a falta de uma fundamentação técnica
para esta recusa é possível acreditar que o HSBC já
possuía uma inside information, uma informação
privilegiada, no sentido de que, em um futuro próxi
mo, poderia adquirir o BAMERINDUS em uma situa
ção bem mais vantajosa? Terceira pergunta. Poderia,
então, nos explicar com detalhes as razões que moti
varam a decisão do HSBC de não aumentar a sua
participação no capital do BAMERINDUS quando
convidado pelo Sr. Andrade Vieira, o controlador na
época?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, acho que é importante explicar. Nessa época, o
controlador do banco teria uma visão diferente da
apresentada por seu conselho, por seus diretores
executivos. Minha opinião, estou triste, mas a diferen
ça entre valor de ativos e passivos, em 1996, é muito
pior. Em verdade, sem (ininteligfvel) fala com área es
pecífica para aumentar a participação. Mas, em nossa
opinião, esse banco nessa época não tinha valor, por
que não tinha cap~al. A posição de ativos estava ne
gativa. Por causa disso, era impossível incrementar
nosso patrimônio. Lembro que consultores e outras
pessoas estavam falando conosco, fazendo as apre
sentações e fazendo as apresentações de outros
bancos para criar um clima. Eles tiveram (ininteligfvel)
de outras formas depois. Em nossa opinião, essa
energia não (ininteligfvel).

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Mas convenhamos, Sr. Michael. Soa
estranho, não é? Alguém vem e me oferece o banco
BAMERINDUS hoje. Eu não quero. Eu já tinha com
prado uma pequena parcela, um lote de ações, 6,14.
Vem o controlador e propõe que eu aumente a minha
participação na sociedade porque o banco precisa se
capitalizar. Isso seria um fator de capitalização. O se
nhor não aceita, mas, pouco tempo depois, o senhor
aceita para comprar o banco todo. Quer dizer, se o se
nhor achava que o banco era promissor, o senhor po
deria ter entrado antes. Esse é o aspecto que fica um
pouco sem explicação, a não ser que isso tudo seja
explicado por uma idiossincrasia. Esta palavra existe
em inglês, quer dizer, hoje eu quero, amanhã eu não
quero. Por que eu quero? Porque me deu na cabeça
simplesmente, idiossincrasia. Eu acho que banquei
ros não agem idiossincraticamente, tampouco fazem
caridade nos seus negócios e tampouco se movem
por simpatias - não é? - ou por altruísmo. Eu acho
que banqueiro age perseguindo, necessariamente,

sempre, o bom negócio, o melhor negócio para ele, in
cansável e imperterritamente o melhor negócio.
Então, a partir dessa premissa, que é lógica, o ban
queiro se nutre de quê? De lucros, de geração de ren
dimentos do seu capital. Então, por que não antes,
agora, sim? O que explicaria isso?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, eu expliquei antes, nesta CPI aqui, que nós não
compramos o Banco BAMERINDUS. Nós compra
mos alguns ativos e passivos. Realmente, nós investi
mos 1 bilhão de dólares aqui no Brasil, em um novo
banco, e depois nós compramos alguns ativos e pas
sivos. Nunca nós compramos o banco. Por causa dis
so, os preços estão diferentes, e também o senhor se
lembra que tivemos muitos riscos nestes bancos. Nós
não tivemos uma oportunidade para avaliar os balan
ços do banco.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Agora o senhor falou uma coisa que me
suscita um outro questionamento. Por que uma em
presa do HSBC, do grupo, foi contratada pelo liqui
dante do BAMERINDUS para fazer a avaliação do ati
vo. Isso aconteceu. Não é verdade? Quer dizer, uma
empresa ligada ou escolhida pelo HSBC é que fazia a
avaliação dos ativos do BAMERINDUS durante o pro
cesso de liquidação. Houve isso? Ou foi SÓ com o Na
cional?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Durante o processo de negociação com
o Banco Central, era preciso verificar qual era o ativo
e qual era o passivo. O Banco Central precisava saber
qual era o cabedal de recursos que o PROER iria in
vestir. Era preciso ter a idéia da grandeza do passivo,
a idéia de grandeza do ativo bom. Quem fez essa ava
liação?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, creio que o senhor está falando sobre nossas au
ditoriàs.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Não auditorias. Isso é tão incrível. Vejo
que o senhor realmente tem dificuldade de entender.
É que apuramos aqui que em certos processos de in
tervenção dos bancos para posterior venda do con
trole acionário se permitia que o próprio comprador fi
zesse a avaliação dos ativos. Eu quero sabe se isso
se passou no Banco Econômico.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - O Senhor
deve estar. .. Eu posso explicar. Eu estava lá. Primeiro
ponto, nós não analisamos os números de bancos,
antes os números públicos em total. Depois da inter-
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venção em Banco Central, em escritório do Banco O SR. DEPUTADO JOSÉ R~BERTO

Central, às duas horas da manhã, nós analisamos os BATOCHIO - E quantos meses foram recebidos 900
números de passivos e ativos com o interventor e nós mil reais por mês?
tivemos uma (ininteligível) perto de 100% de passi- O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Nós tivemos
vos. diferentes. Eu lembro, a cada ano, nós estamos redu-

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO zindoo fee por causa do número de ações contra nós.
BATOCHIO - Por exemplo, havia um imóvel, um pré- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
dia, no ativo do BAMERINDUS. Quem é que avaliava BATOCHIO - Para a taquigrafia, fee significa honorá-
esse prédio? rios, pagamento. Mas quanto tempo durou? Quantos

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa- anos demorou isso aí?
do, sua pergunta sobre (ininteligível) é muito (ininteli- O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Desde 1997.
gível), porque o HSBC não tem um avião no mundo. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
(Trecho ininteligível). Ativos nós não compramos e por BATOCHIO - 97.
causa de valores efetivos nos livros do Banco O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - São cinco
BAMERINDUS em liquidação. anos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Relativamente à fase de liquidação, o BATOCHIO _ V.Sa. poderia explicar as razões que o
HSBC atua de forma compartilhada, conforme decla- HSBC teve para atrasar em até 45 dias o repasse de
ração de liquidantes do BAMERINDUS. Consideran- créditos recebidos para o BAMERINDUS em liquida-
do que foram constatadas várias irregularidades no ção, conforme o relatório do DEFIS/DERES, Departa-
processo de liquidação do BAMERINDUS, podemos mentos do Banco Central. Esses departamentos do
crer que o HSBC deve estar, de alguma forma, a par, Banco Central acusaram um atraso de 45 dias para
ciente dessas irregularidades. Segundo o Sr. Andrade os senhores, HSBC, repassarem valores recebidos
Vieira, o HSBC não teria interesse em realizar os ati- de ativos realizados no BAMERINDUS. Por que esse
vos considerados ruins do BAMERINDUS, em liqui- atraso? O senhor saberia me dizer?
dação, pois, independentemente de receber ou não, O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Senhor (inin-
teria garantido o recebimento de 900 mil reais por teligível) para responder porque ele tem mais infor-
mês. V.Sa. confirma o recebimento dessa quantia, por mação e mais clara.
mês, ainda que não realize algum ativo ruim? Enten- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

dida a pergunta? BATOCHIO _ Eu insisto e peço desculpas. Eu queria
O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Entendo, saber o que o senhor pensa.

mas prefiro que o Sr. Eduardo responda. Ele tem mui- O SR. MICHAEL GEOGHEGAN _ Eu tenho...

ta informação sobre isso. Meu colega está respondendo que em um caso nós es-
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO távamos atrasados. Eu não sei quantos (ininteligível).

BATOCHIO - Não, mas eu queria saber a informação O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
que o senhor tem sobre isso. BATOCHIO _ Um documento oficial do Ministério da

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Primeiro Fazenda datado de maio de 1997, intitulado "Análise do
ponto sobre a situação. Recebemos perto de 900 mil Ajuste d~ Sistema Financeiro no Brasil", destacava vári-
reais a cada mês, mas temos responsabilidade por os pontos considerados positivos pelo Banco Central,
mais de 14 mil. .. Nos primeiros dois anos, tivemos para exatamente vender a parte boa do BAMERINDUS
duas mil pessoas cada dia. Dois (ininteligível) traba- para o HSBC. Entre esses pontos, vale mencionar
Ihando somente para rico por esses ativos. Sim, nós aquele em que o HSBC anunciava um plano de expan-
recebemos uma receita de 900 mil reais, mas gasta- são, que, em curto prazo, aumentaria o número de
mos dinheiro também. Nós recuperamos perto de 900 agências do antigo BAMERINDUS de 1200 para 1500
milhões de reais na diferença entre custo que tivemos agências. Por ocasião do seu depoimento, na CPI do
e receita que nós tivemos para essa operação. Ses- Senado, Mr. Michael, no primeiro semestre de 1999, ao
senta milhões? Sessenta ou 50 milhões. invés de aumentar, o HSBC havia fechado cerca de 200

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO agências, reduzindo para 1000 o total de agências. Ou-
BATOCHIO - O valor recebido? O valor desses ati- tra ponto que o documento considerava positivo se refe-
vos, quanto foi recebido? ria à preservação do emprego dos funcionários do anti-

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - 59,8 milhões. go BAMERINDUS, uma promessa, uma perspectiva de



Dezembro de 200! DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12· 64X71

preservação do emprego desses funcionários do antigo O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BAMERINDUS. Na CPI do Senado, V.Sa. já admitia que BATOCHIO - As agências, especificamente, então,
havia demitido cerca de 4.500 funcionários. Então, eu diminuímos 200.
pergunto: v.Sa. admite, V.Sa. aceita que os pontos des- O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Temos 1 mil.
tacados neste documento do Ministério do Fazenda sig- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
nificavam apenas uma justificativa, ou seja, "não vou BATOCHIO _ Quantos funcionários tinha na época da
demitir ninguém, vou aumentar duas centenas de agên- compra e quantos tem hoje?
cias", apenas uma justificativa para o privilégio da venda
da parte boa, só da parte boa, do BAMERINDUS para o O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Vinte e qua-
HSBC, sem qualquer fundamentação técnica verdadei- tro mil funcionários em 1997, hoje 21.000.
ra, de maneira a tentar desqualificar a suspeita de urna O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
operação feita de maneira irregular, atendendo a inte- BATOCHIO - Eu preferia continuar, desculpe, não é
resses não publicados? V.Sa. poderia estabelecer uma nenhum desrespeito a V.Sa., mas...
comparação entre a situação do antigo BAMERINDUS O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa-
e a do HSBC hoje, em termos do número de agências, do, creio que o senhor conhece também a nossa in-
de número de funcionários? Então, V.Sa. entendeu dústria, indústria muito mais que nós reduzimos. Qu-
bem, quando era no noivado, fiancé, vou aumentar o ando o senhor está analisando os números de indús-
número de agências, não vou demitir ninguém; casou, tria, por causa disso, por causa de restrições entre
mandou embora 4.500, diminuiu 200 agências. O que seis e oito horas.
explica isso, essa diferença? O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - O primeiro BATOCHIO - Eu estou terminando já. Quero anteci-
ponto é difícil falar sobre casamentos. Minha esposa par a V.Sa. que não tenho nenhum preconceito, não

- t' . tenho nenhum juízo antecipado. Estou apenas procu-nao es a aqUi, mas...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO rando esclarecer algumas dúvidas que me acometem

BATOCHIO _ Há casamentos comerciais e econõmi- o espírito. Estou querendo apenas esclarecer isso
sem nenhuma posição inicialmente tomada ou firma-

coso da. Gostaria também de assinalar que o documento
O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Eu creio que do Ministério da Fazenda destacava ainda - aquele

o senhor está falando sobre um acordo que eu tenho documento do noivado, fiancé ainda, not married -,
com o Banco Central, em nome do HSBC, a ter per- aquele documento do Ministério da Fazenda destaca-
missão para aumentar o número de agências para va ainda que a presença do HSBC no mercado ban-
1.500. Tenho um acordo para fazer isso. É verdade cário brasileiro teria sido de fundamental importânCia
que fechamos dois centos de agências, mas nós re- para a redução da taxa de juros. Esse documento di-
formamos a nossa operação. Hoje nós temos 600 zia assim: vai entrar o HSBC, controle estrangeiro,
postos de serviços, temos operações em impressos, nós vamos com isso tomar uma injeção de capital e
e minha opinião sobre o futuro das operações de ban- baixar a taxa de juros. Somente para salientar a in-
cos do Brasil é onde nós temos clientes, e também consistência, digamos assim, a não veracidade deste
nós temos três centos mil de clientes usando a Inter- argumento, gostaria de mencionar que comparativa-
net hoje. Cinco anos atrás não tivemos Internet. Nós mente aos bancos Itaú e BRADESCO, o HSBC, con-
temos operações enormes. Temos 7 mil funcionários sideradas as 11 modalidades de operações de crédi-
em Curitiba. Temos 2 mil mais que tivemos em Para- to, cobrava, em 27 de novembro deste ano, 2001, últi-
ná, 2 mil mais que nós tivemos quando chegamos mos dados disponíveis no site do Banco Central,
aqui no Brasil. Nós temos operações enormes de te- Internet, taxas médias de juros mais elevadas em 7
lebanking em outras áreas. Temos 1.300 pessoas dessas modalidades. Para as empresas hot money,
trabalhando na área de tecnologia. Senhor, sem dúvi- 2,11% ao mês contra 1,61% no BRADESCO. Des-
da, este banco está expandindo... conto de duplicata: 2,83% ao mês contra 2,51 no Itaú.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO Conta garantida: 4,11% ao mês contra 30,99 no
BRADESCO. Operações de venda: 1,88% ao mês

BATOCHIO - Quantas agências tem o banco hoje da- contra 1,66% no BRADESCO; e 1,59 no Itaú. Para
quelas 1.200? pessoas físicas. Cheque especial: 8,71 % ao mês con-

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Tem 1 mil tra 8,41 no BRADESCO e 7,87 no Itaú. Crédito pesso-
agências e 600 postos de serviços. ai: 5,28% contra 5,13% no BRADESCO. Crédito para
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aquisição de bens: 3,61 contra 3,49 no BRADESCO e
3,04 no Itaú. Poderíamos concluir, portanto, que todas
as argumentações para justificar a baixa de taxa, a re
dução da taxa de juros, para justificar a venda da par
te boa do BAMERINDUS para o HSBC, não foram
confirmadas na prática. O que V.Sa. pode comentar a
respeito disso?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, o primeiro ponto em sua pergunta eu não lembro
do Ministro Pedro Malan dizendo: o HSBC vai chegar
aqui para reduzir a taxa de juros. Deixe-me explicar
uma coisa: quando nós chegamos aqui nós tivemos
que investir muito dinheiro para reformar 1 mil agênci
as, para treinar funcionários. A situação em Banco
BAMERINDUS velho esteve diffcil. Eles não tiveram
dinheiro para investir no banco. Eu (ininteligível) para
reduzir nossa taxa de juros nas taxas de juros em
mesmo nível de outros bancos. O senhor estaria
usando um exemplo. Nós temos outros exemplos de
outros bancos que têm outras taxas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Maiores.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Maiores. Eu
entendo, eu prefiro reduzir a taxa de juros neste País.
Eu estou falando sobre o (ininteligível) neste País. Em
minha opinião, é um absurdo em nossa indústria pes
soas trabalhado somente por seis horas cada dia. Em
nenhum outro banco do mundo tem isso, em nenhu
ma outra indústria tem isso. Aí eu tenho um sonho
para reduzir a taxa de juros. Tenho um plano para fa
zer isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Que bom!

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - (Ininteligível)
comigo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Muito bem. Segundo uma reportagem
recente do jornal Gazeta do Povo, o HSBC estaria
desobedecendo ordem judicial ao tentar efetuar uma
operação inédita de securitização imobiliária, envol
vendo 79 imóveis do banco no valor de 135 milhões.
Essa operação, segundo o Diretor de Relações Insti
tucionais do HSBC, seria uma forma de melhorar o
capital do banco. V.Sa. poderia nos explicar como é
essa operação? Por que aumentar o capital do banco
com recursos já existentes no Brasil, recursos imobili
zados, ao invés de internar divisas? Seria muito inte
ressante para nós todos aqui.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputado
esse assunto sobre securitizações, a palavra em in
glês também, o que aconteceu? Você toma ativos

imobiliários e vende esses ativos imobiliários e aluga
depois por dez anos. Se realmente vamos incorporar
nossa (ininteligível) em dez anos. Porque ter uma van
tagem no sistema do banco, e todo banco está fazen
do isso. Regras do Banco Central. Temos um índice
de ativos permanentes, e o Banco Central, que até os
bancos vão reduzir os investimentos, eles têm imobi
liários fixos de operação, porque eles têm... Eu tenho
a mesma impressão. Um banco está aqui para em
prestar, não para investir em imobiliários. Por causa
disto, estamos tomando estes ativos fora de nossa
balança geral. Elas vão voltar para nós, e nós esta
mos alugando cada mês essas agências. Nós esta
mos usando essas agências.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Quer dizer, se bem entendi, o banco
está vendendo os seus imóveis, os alugando...

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Correto.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

BATOCHIO - ... ocupando-os na qualidade de locatá
rios...

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Nós que to
mamos a agência.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Quer dizer, gerando capital com a ven
da desses imóveis.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Reduz-se o
capital para investir em empréstimos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Muito bem. Entendi a operação.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - É complica
do. Eu tive problema também quando nós começa
mos...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Bom, de nossa parte, nós preferíamos
que o banco remetesse, internasse do exterior, as
sim, recursos na medida em que o banco daqui preci
sa se capitalizar. E se precisasse expandir, digamos
assim, a sua rede imobiliária, nós gostaríamos muito
que ele investisse na construção de imóveis, porque
isto gera empregos, faz crescer a economia do nosso
País. Bom, mas isto é apenas um... (ininteligível).

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Mas depois tem que pagar dividendo, tem que expor
tar dividendo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - É, está certo. Sr. Michael. O Sr. Gustavo
Franco é atualmente contratado do HSBC?

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - (Ininteligí
vel)... Lembra nome dessa empresa. Nós usamos ele
como um especialista fazendo esta coisa. Tive um



O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputado,
eu vou começar com estas palavras: eu estou muito or
gulhoso sobre nossa operação no Brasil, mu~o orgu
lhoso sobre nossa operação em Curitiba, onde nós te
mos a sede, mas também temos sede por toda a Amé
rica Latina. Hoje estou enviando uma mensagem para
o senhor, nós estamos continuando investindo em sua
cidade, em seu Estado. Hoje, nós temos mais opera
ções na Argentina, em Curitiba. Nós temos 7 mil funci
onários. Eu creio que esta noite, das janelas da matriz
do HSBC, o senhor pode ver 140 crianças cantando o
Natal de Curitiba. Meu presidente mundial falou sobre
nossa operação em Curitiba, é correto. Nenhum outro
banco tem uma operação fora de São Paulo, um banco
privado. Mas, em nossa opinião, Curitiba, Paraná, tem
vantagens e por causa disso nós vamos continuar lá.
(Ininteligível) A situação é difícil. Eu queria resolver
isso, mas temos situação difícil, porque nós temos
ações contra nós na Justiça. Eu acho que nós não po
demos eliminar essas ações. Nós vamos passar, espe
rar até nós termos resultado lá. Mas se nós pudermos
recuperar essa informação onde nós poderemos real
mente ter uma barreira entre as pessoas que são es
peculadoras, por cinco anos, cinco meses ou seis me
ses antes da intervenção. E penso realmente que hoje
perdem dinheiro. Possivelmente nós poderemos avan
çar nesse assunto.

ção.

do.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

BATOCHIO - Ano passado?
(Não identificado) - Dois meses nessa opera-

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Somente por
isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Muito bem. Eu quero agradecer a pres
teza e a gentileza com que o senhor respondeu as mi
nhas indagações. Estou terminando a minha inter
venção, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Obrigado, Deputado Batochio, e pelo correto portu
guês. Com a palavra o último Parlamentar inscrito, o
Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Parlamentar, ilustres depo
entes, eu quero me centrar em duas questões. A pri
meira, a questão dos minoritários, já amplamente
abordada aqui. E, pelo que me foi colocado pelas as
sessorias de que houve especulação com relação a
pessoas que especularam como acionistas... Mas a
grande maioria dos acionistas do BAMERINDUS, são
mais de 50 mil, não são especuladores. A minha per
gunta objetiva é esta: daria para levantar, em dois,
três meses, aqueles que especularam para tirar fora e
acertar com aqueles que são investidores permanen
tes do BAMERINDUS? Os acionistas minoritários?
Para poder fazer um entendimento de acerto, um en
tendimento de boa vontade com o HSBC, o Banco
Central, o liquidante? Ver uma composição que pu
desse atender. Nós somos do Paraná, eu sou do Pa
raná, e a presença da matriz do BAMERINDUS, que
essa é a segunda questão, no Paraná para nós é de
grande importância, ela é de fundamental importân
cia. O Paraná é a quinta maior economia do País e
tem a perspectiva de um crescimento garantido nos
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contrato para fazer ... Ele está fazendo isso para ou- anos vindouros, porque já tem, há mais de duas déca-
tras pessoas. das, a sua infra-estrutura bem estruturada para poder

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO garantir esse desenvolvimento sustentado nos anos
BATOCHIO - Os senhores conheciam o Dr. Gustavo vindouros, de ser uma economia em ascensão, cres-
Franco desde quando? Antes da negociação? cente, positiva. E a presença de um banco como o

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Não, porque HSBC no Paran~ é de fundam.ental importância. E
eu creio que ele estava trabalhando na área internaci- para este entendimento ser maior com a população
onal, na área de (Ininteligível). A primeira vez que eu do Paraná, para que haja o engajamento maior da po-
falei com ele, ano passado, um ano não conhecia ele. pulação do Paraná, um banco com sede no Paraná,

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO era important:a solução dos minoritários. Se houves-
BATOCHIO _ Desde quando ele presta serviços ao se essa soluça0... porque eles falam em algo em tor-
HSBC? no de 100 milhões, 50 mil acionistas dariam 2 mil rea-

OSR. MICHAEL GEOGHEGAN _ Ano _ i~ por acionista. Aí eu coloco a questão central, quer
passa dizer, aqueles especuladores que realmente especu-

laram nos últimos períodos poderiam ser facilmente
detectados e tentar fazer um entendimento com
aqueles, realmente, investidores, que acreditaram no
BAMERINDUS, que investiram no BAMERINDUS,
que vem a ser sucedido pelo HSBC, que acabou com
prando o BAMERINDUS. Então, essa é uma pergunta
direta e objetiva. E a outra questão é um apelo que eu
faço pela permanência do HSBC no Estado do Para
ná, com a sua sede, com a sua matriz, que dá, assim,
um fortalecimento muito grande à economia, ao de
senvolvimento do nosso Estado.



(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Vou reiniciar a nossa audiência. Antes de convidar o
Sr. Euclides para compor a Mesa, quero prestar um
esclarecimento. Temos urna Ordem do Dia com re
querimentos já distribuídos aos Parlamentares. Con
versei com o Relator, ele irá-se manifestar também,
com relação a cinco requerimentos pendentes, que
são de discussão na Comissão. Mas, apesar de já ha
ver número regimental para deliberação dos requeri
mentos, considerando que Parlamentares, inclusive
os autores dos requerimentos não estão presentes
neste momento na sessão, e até para que se evite
qualquer interpretação, ou qualquer deselegância, ou
até compromisso ético na discussão em votação des
ses requerimentos, antes de iniciar a Ordem do Dia,
havendo o retorno dos Parlamentares, colocarei em
votação, ou, alternativamente, já coloco em pauta
para deliberação na sessão de amanhã. Mas antes de
continuar, concedo a palavra ao Relator, Deputado
Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, de fato, o meu parecer sobre esses re
querimentos são quatro quebras de sigilo e urna aca
reação, que seria feita. O meu parecer é contrário, em
relação aos cinco requerimentos, mas acho que, de
fato, não tem cabimento votarmos isso agora com
presença muito limitada dos Srs. Deputados, poderia
parecer uma tentativa até de um golpe. Então, prefiro
realmente que se deixe para amanhã, ou para depois
de amanhã, mas no momento que se entenda que,
minimamente, existe uma possibilidade de discutir. O
meu parecer é contrário, mas não gostaria que fosse
votado agora.ma.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - É, O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
a questão... Acho que poderia fazer um levantamento - Consulto o Dr. Michael se V.Sa. teria interesse em
desses especuladores, separar dos investidores per- fazer mais alguma observação final?
manentes e fazer um acordo das ações que estão em O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Somente
juízo por parte do grupo que defende os minoritários obrigado por ter paciência para ouvir o meu portu-
do BAMERINDUS. Eu estou fazendo um apelo por- guês. Falo com vocês informações que tenho, mas
que realmente todos nós, Parlamentares do Paraná, estou aqui para jurar a CPI, estamos aqui para (inau-
estamos sendo instados, convocados pelos minoritá- dível.)
rios. Você vai a um restaurante, você encontra pesso-
as, você está numa rua, encontra uma pessoa: "Olha! O SR. PRESIDENTE (Deputado Gstavo Fruet)-
Você está indo lá para audiência pública? Faça um Agradeço a presença do Dr. Michael Geoghegan,
apelo". Eu acho que daria uma popularização muito Presidente do HSBC; agradeço a presença também
grande ao HSBC. Eu acho que poderia ser feito um do Dr. Hélio Duarte, Diretor do banco. E antes de pas-
entendimento com o próprio Banco Central, com o sarmos à segunda etapa, que será para ouvir o Sr.
fundo garantidor, com o liquidante nesse objetivo de Euclides Nascimento Ribas, faço uma suspensão de
suspender as ações, se houvesse um acordo, para a um minuto dos trabalhos e vamos reiniciar para o de-
resolução do problema dos minoritários. Estou fazen- poimento do Sr. Euclides Ribas. Está suspensa a ses-
do um apelo, mas pela segunda vez. O primeiro apelo são.
é a permanência no Paraná. O Paraná tem um PIB,
uma economia tão grande quanto a do Chile, maior do
que o Uruguai e o Paraguai juntos. O Paraná tem uma
economia muito sólida. Por outro lado, eu vejo que
para o futuro do HSBC seria muito bom esse acerto,
esse entendimento, daria uma popularidade muito
grande perante a população do Paraná, porque a mai
oria esmagadora dos 55 mil acionistas é paranaense.
Então, o entendimento, não com os especuladores,
com aqueles investidores, daria ao HSBC um crédito,
uma popularidade, um reconhecimento muito grande
por parte da população do Paraná. Era o que eu tinha
a dizer a V. Sa.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sr. Deputa
do, será muito difícil para eliminar especuladores. Eu
acho que depois dessa CPI, hoje, nós vamos ter es
peculadores falando sobre a possibilidade que o
HSBC vai pagar alguma coisa. Entendo, há pessoas
no mercado, pelos últimos cinco anos, oferecendo
preços de ações (Ininteligível) do Banco
BAMERINDUS. Se nós podemos eliminar essa espe
culação e retornar para pessoas que realmente têm
essa necessidade, possivelmente nós poderemos fa
lar sobre isso. Mas eu tenho um... Eu não posso ter
um compromisso para fazer alguma coisa. Eu posso
ter um compromisso para falar sobre isso, não posso
dar a você um compromisso, podemos resolver isso.
Não tenho todas as coisas técnicas sobre isso.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - A
abertura de estudar a matéria com os Parlamentares
já é um início. Agradeço, então, o posicionamento de
V.Sa.

O SR. MICHAEL GEOGHEGAN - Sem proble-
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Então, ficam, automaticamente, transferidos para a
sessão de amanhã os requerimentos em pauta. Mas,
por uma questão administrativa e para que não haja
acúmulo, informo aos Srs. Parlamentares que foram
distribuídas as atas da 22a

, 23a e 24a reuniões da Co-
. missão, indagando se há necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, podemos dispensar a leitura das atas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Dispensadas as leituras das atas e para efeito regi
mental administrativo. coloco as atas em discussão.
Não havendo quem queira discuti-Ias. coloco em vo
tação. Os Srs. Deputados que as aprovam permane
çam como se acham. Convoco o Sr. Euclides Ribas.
Presidente da Associação dos Acionistas Minoritários
do Grupo BAMERINDUS, para tomar assento à
Mesa. (Pausa.) Concedo a palavra ao Sr. Euclides
Nascimento Ribas, Presidente da Associação dos
Acionistas Minoritários do Grupo BAMERINDUS.

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS 
Exmo. Sr. Presidente, Gustavo Fruet, desta Comis
são. Exmo. Sr. Alberto Goldman, ilustre dignatário
também desta Comissão, Relator, meu colega profis
sional, Srs. Deputados, meus senhores, amigos, pas
so às mãos de VExa., porque as ponderações que
vou fazer, e também alguns documentos que compro
metam essas ponderações. Estão aí algumas de que
o Deputado Alberto Goldman está precisando, estão
aí algumas folhas para uso exclusivo, evidentemente
desta Comissão. O meu nome é Euclides Ribas, sou
oficial já reformado da Aeronáutica, também sou en
genheiro formado pelo ITA. sou engenheiro também
formado pela Escola de Engenharia Civil do Paraná,
sou engenheiro civil também, e sou engenheiro de
aeroportos pelo Mil, uma escola americana de Bos
tono Estava eu, já saí da Aeronáutica, dando instru
ções básicas de aeroportos brasileiros, porque temos
uma das melhores infra-estruturas de aeroportos do
mundo e temos muito know how sobre o assunto.
Isso fez com que tivesse muita experiência em rela
ção a aeroportos. Mas quando ocorreu esse fato do
BAMERINDUS. que o BAMERINDUS foi passado
para o HSBC e alusivas, da noite para o dia ficamos
surpresos e perdemos tudo. Aquilo que economiza
mos durante vinte anos, como é o meu caso específi
co, vinte anos economizando, salários. perdemos
tudo rapidamente. Ficamos naquele instante um pou
co perturbados, mas começamos a nos organizar. co
meçamos a falar com um. com outro e alguns pediram
nossa ajuda. A primeira ajuda que me pediram foi
numa cidade chamada Piraí do Sul, que os Deputa-
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dos paranaenses conhecem Piraí do Sul perfeitamen
te, cidade pobre. Mas tinha lá uma casa chamada Ori
cena Vargas, de uma tia do ex-Senador lúlio Vargas,
que os senhores devem conhecer. Essa senhora fale
ceu, mas fez uma casa, para amparar meninas aban
donadas na rua, que já estavam trabalhando na pro
fissão. se especializando na profissão mais antiga do
mundo; meninas com doze, treze, catorze anos. Qu
ando ocorreu esse fato com o BAMERINDUS, eu fui
lá, me chamaram muito, eu fui lá e vi aquela tragédia
que se deparava diante da minha vista: 28 meninas
entre catorze, quinze, dezesseis, dezessete anos sa
íam pela rua, não tinham comida para comer, não ti
nham.... não sabiam como fazer. e saíram para voltar
para a profissão, que foram apanhadas e foram pos
tas na Casa Oricena Vargas. Isso me deu um choque
fantástico, me deu um choque fabuloso. E, então. me
dediquei de corpo e alma a essa instituição. esperan
do que com isso, com esse meu trabalho, com esse
meu esforço. eu venha a pagar à sociedade o que a
sociedade fez por mim; tantos cursos que eu tenho de
engenharia e de piloto e de tantas coisas, é uma ma
neira que eu encontro de pagar à sociedade, o que a
sociedade fez por mim. E tenho feito isso. consegui
acertar a Casa Oricena Vargas; o Exército da Salva
ção, uma major me ajudou. fomos lá e tal, e assumi, o
Exército das Salvação assumiu. Hoje. é uma casa
que funciona regularmente e tem 36 meninas de ida
de entre doze e dezoito anos. Então, a partir dessa
data, eu me dediquei totalmente a esse fato. Porque
acho que houve uma injustiça contra uma série de
pessoas que economizaram durante toda a vida. E eu
venho aqui hoje, tive esse grato prazer. a Comissão
me deu essa oportunidade, a Comissão Parlamentar
de Inquérito me deu essa oportunidade para quê?
Para que dialogasse também. E o Deputado Fruet fa
lou. meu ilustre amigo que me orgulho muito em ser
seu amigo; o Deputado Bueno também falou hoje.
Nós estamos aqui para fazer. para dar as mãos, para
achar uma solução. O diálogo de pessoas como nós
nos achamos, ou o que somos. para trazer um cami
nho seguro para todos nós, mas também um caminho
bom para o País, para os minoritários. para o banco
que vem-se instalar aqui. Então, só vou ler as minhas
ponderações. Eu só queria dizer por que eu saí de
uma profissão de engenheiro, de aviador, e tudo, e fui
bater nessa mendicância, que eu tenho prestado, in
comodado muitos amigos, como tenho contado já vá
rias vezes ao meu amigo, que me orgulho de ser seu
amigo, Deputado Rubens Bueno. No dia 27 de março
de 97, cidadãos brasileiros sofreram uma das maio
res ações de terrorismo econômico e financeiro,
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quando tiveram seu patrimônio em ações do Banco tem a obrigação de fiscalizar - não há dúvida nenhu-
BAMERINDUS expropriado, fruto da transação entre ma, é a sua função fiscalizar - e o direito de intervir
o Banco Central e o HSBC, recebeu eloqüentes favo- quando ocorrem riscos na economia do País, mas
recimentos no processo de compra do não pode através de um contrato e seus aditivos per-
BAMERINDUS . Dentre as inúmeras e injustificáveis mitir que determinados credores sejam privilegiados,
benesses concedidas ao HSBC destacam-se logo no excluindo-se outros, pois nessa exclusão vamos en-
contrato firmado o seguinte: a) a escolha exclusiva contrar flagrante ilegalidade. Uma vez que tanto a in-
por parte do HSBC, no prazo de 180 dias, definindo o tervenção como a liquidação se regem pelo regime
que era melhor para ele, ou seja, a parte boa do ban- da falência, onde se quer a igualdade entre todos os
co; b) a venda pelo valor contábil das indústrias, des- credores, o tratamento dispensado aos minoritários,
culpem, das inúmeras e lucrativas empresas do grupo em última análise, estaria malferindo o princípio cons-
paranaense; c) transferência de todos os contratos titucional da igualdade de todos perante a lei. Enfim,
mercantis sem ônus algum; d) a assunção dos contra- de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, que
tos de risco, onde o risco ficou para o BAMERINDUS define a incorporação como sendo a "operação pela
e o lucro para o HSBC; e) aquisição de móveis e imó- qual uma ou mais sociedades são absorvidas pela
veis pelo valor no papel, sem qualquer avaliação real. outra, que lhe sucede em todos os direitos e obriga-
Falando de maneira simples, o HSBC assumiu um ne- ções", conclui-se que o HSBC é sucessor por pro-
gócio sem qualquer risco. O risco ficou para o povo gressividade do BAMERINDUS e, conseqüentemen-
brasileiro. Tamanho favorecimento decorreu das ma- te, pode e deve assumir todos os direitos e obriga-
nobras administrativas e contábeis que prejudicaram ções da sociedade em incorporação, em especial em
fortemente a Nação, bem como os acionistas minori- relação aos minoritários (conforme parecer - que
tários da instituição, sem nenhuma satisfação convin- está anexo aí - do Juiz, Dr. Luiz Roberto Sabbato, de
cente, "tudo, inicialmente, feito no escuro e com total São Paulo). Alegaram, entretanto, os dirigentes do
falta de transparência. sendo que a transparência é a Banco Central à época, que a aplicação em ações, na
chave da credibilidade". Os minoritários em número qualidade de investidores minoritários do Banco
de 53 mil e 200 famílias representavam 24,89% do BAMERINDUS, era um investimento de risco. Portan-
capital do banco. Os senhores vêm que é um capital to, pôde ser reduzido a pó, para facilitar a transferên-
grande que os minoritários tinham, porque tinha mui- cia para o grupo inglês HSBC. Risco, podia haver, só
tos minoritários. Era uma quantidade de acionistas que criado pelo BACEN e pelo HSBC; tudo planejado
muito grande. Nenhum banco, talvez, chegou a ter para tomar o BAMERINDUS . Ações são investimen-
quantidade tão grande quanto tinha o BAMERINDUS tos de risco, sim, quando ditado seu valor pela Bolsa
. Esses acionistas não eram especuladores. Se apa- de Valores, que pode subir e descer, conforme evolu-
receu o especulador, que seja desprezado, que saia ção dos negócios, porém, as ações não podem baixar
da nossa equipe. Nós desprezamos quem é especu- a um valor zero pela simples intervenção do Banco
lador, como foi dito aqui inicialmente, desprezamos Central. Ainda mais, se alguém se beneficiar do risco,
completamente. Nós, minoritários, não éramos espe- se alguém se beneficiar do risco, sabendo de fatos re-
culadores, não comprávamos em bolsa, mas, sim, no levantes antes de todos. Ou seja, não pode haver co-
balcão do próprio banco, ou ainda, descontados em nhecimento privilegiado. A intervenção foi danosa,
seus salários, quando funcionários. Como recebiam pois se deveriam aplicar as penalidades devidas na
rendimentos mensais, reaplicavam os dividendos época prevista; se erros estavam ocorrendo, caberia
como poupança, sendo esta renda na maioria dos ca- não deixar que a situação se agravasse, o que não
sos receita essencial para sua própria sobrevivência ocorreu. Preferiu-se a venda precipitada do banco
famlliar. Agora, com essa situação encontram-se pri- para os ingleses. O recente caso do BANESTADO,
vados do seu sustento. Alguns, inclusive já morreram em nosso Estado do Paraná, mostra que a realidade
sem recuperar o investimento da sua vida. De acordo foi bem outra no caso do BAMERINDUS . Ao invés de
com o dicionário Aurélio, e também com os professo- se jogar às claras, como no caso do Banco do Estado,
res de Direito, o acionista é, sim, um investidor - tudo preferiu-se fazer tudo na surdina. Ninguém explica por
bem -, devendo receber a proteção legal concedida que os ingleses eram os únicos capazes de assumir o
na lei, pois, se cada pessoa resolver dar às palavras o negócio. A medida tomada foi desastrosa e ilegal. A
significado que melhor lhe convier, nada mais terá va- venda ao HSBC separou o BAMERINDUS em duas
lor ou sentido, e pior ainda, quando se exclui ou acres- partes: uma boa transferida ao HSBC, que ele mesmo
ce propositadamente uma palavra. O Banco Central escolheu pela quantia de 381 milhões de reais para
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pagar em sete anos, com mais três de carência, ou
seja, em dez anos, e outra chamada de podre, rejeita
da pelo comprador, que ficou no colo dos militares.
Para nós, minoritários, a única maneira que tínhamos
de verificar a saúde da instituição eram os balanços
que eram editados por empresas internacionais. Além
disso, o Banco Central, que era uma instituição con
fiável, confiável, com técnicos e equipamentos para
isso, para fazer a vistoria, vinha desempenhando seu
papel de fiscalizador do sistema financeiro nacional.
Não se podia suspeitar de nada. Outrossim, não se ti
nha nas tratativas do Banco Central a busca de solu
ções que viessem a preservar o BAMERINDUS, sen
do que a autarquia tem poderes amplos para afastar,
tirar um diretor, tirar dois, tirar toda a diretoria, botar
quantos quiser, botar uma diretoria técnica de técni
cos. Hoje em dia é comuníssimo nas indústrias, os di
rigentes que dirigem não são os donos mais, há muito
tempo. Sendo que a autarquia tem poderes amplos
de afastar, de demitir, nomear novos dirigentes, total
ou parcialmente, objetivando a preservação da confi
ança do público, dos depositantes e dos investidores
em geral do sistema financeiro. Os administradores
que disseram ser as ações um investimento de risco
e, conseqüentemente, desconsideradas, estão na
contramão da história. O Dr. Armínio Fraga, Presiden
te do Banco Central, declarou essa declaração que
está aí também no papel, que condena o desenvolvi
mento a qualquer preço e afirma: para que o País te
nha uma maior oferta de crédito de longo prazo - dis
se - que a proteção acionistas militares é um ponto
positivo. Isso são palavras do Dr. Armínio Fraga que
está aí. Somente assim terão o seu direito garantido
de vender suas ações pelo menos por 80% do preço
aos majoritários quando a empresa tiver seu controle
acionário trocado. Aliás, para atrair maciçamente pe
queno investidor que deseje alternativas para aplica
ção dos seus recursos, é preciso regras bem defini
das que inspirem confiança, sendo fundamental um
órgão de regulação ágil e independente que garanta
aos minoritários que seus investimentos não serão
desvalorizados por manobra dos compradores, con
forme se prevê na nova Lei das S.As já aprovada pelo
Congresso Nacional. Essa nova lei. Ceder os interes
ses diferentes muitas vezes escusos significa colocar
em risco grande parte do potencial do desenvolvi
mento do nosso País com recursos próprios. Enfim,
os minoritários devem ser respeitados no caso do
BAMERINDUS, porque a democracia só é plena num
país a partir do momento em que as minorias sejam
respeitadas. Isso já se fazia 321 anos antes de Cristo.
Quando o Banco Central e o Governo brasileiro deci-

diram que era do interesse do Governo instalar o Ban
co HSBC da Inglaterra aqui, e transferir para o
BAMERINDUS, transferir o Banco BAMERINDUS
para os mesmos, não se sabe, até hoje, de quem foi a
idéia e a estratégia arrasadora da doação da parte
boa do banco para os banqueiros ingleses. Só se
sabe que se doou um patrimônio brasileiro, passando
por cima de mais de 53 mil famílias. Pela maneira
como foi feita a transferência prevista no contrato que
só fala sobre a proteção dos investidores estrangei
ros, não garantindo nada para os brasileiros. Isso só
veio a público quando da conclusão da CPI do Sena
do. Já se nota a que veio o argumento, quais os inte
resses levados em conta. Até hoje não foram apre
sentados os documentos que o próprio Poder Judiciá
rio vem ordenando que se mostrem. Todos perderam
com essa misteriosa transação: o País, porque per
deu um banco brasileiro pertencente a brasileiros;
também perderam os acionistas minoritários, porque
sequer tomaram parte da administração, sendo que a
partir de agora deverão ser emitidos os lucros gera
dos no Brasil para os acionistas ingleses em moeda
forte, em dólar, em vez de se investir no Brasil. Perdeu
também o povo brasileiro que não tem RG, pois o di
nheiro que disseram os ingleses terem trazido, 1 bi
lhão de reais, para capitalizar, foi-lhes suprido quase
que de imediato por recursos fornecidos pelo Banco
Central em nome do BAMERINDUS. Sabidamente foi
depositado em nome do HSBC, a título de caução,
por 381 milhões do ágio. Ainda assim, os ingleses re
ceberam mais uma ajuda de 431 milhões, a título de
provisão de acordo com a Cláusula V do contrato. Ou
seja, para eles melhorem o banco foram-lhes dados
431 milhões. É sabido, mas, pelo que ele disse agora,
estão gastando, desde o começo, estão gastando até
agora. É sabido que foi dada provisão a título de ajuda
ao grupo -, o maior banco do mundo - porém não se
explica a que título se justifica essa ajuda em detri
mento de legítimos interesses nacionais. Dando a no
ção de precisar de ajuda para se tocar o negócio, no
primeiro ano de funcionamento, 500 milhões proveni
entes do redirecionamento da Caderneta de Poupan
ça que obrigatoriamente deveriam ser aplicados na
construção de habitações, atividade de baixa lucrati
vidade, mas geradores de empregos que foram desvi
ados para atividades populativas de alta rentabilidade
no mercado financeiro. Na CPI do Senado, declarou o
Sr. Michael Geoghegan que somente utilizou dessa
provisão 60 milhões para confecção do novo Centro
de Processamento de Dados. O contrato não tem um
único item de proteção aos brasileiros, seja com ou
sem RG. Outro ponto é digno de nota. O HSBC sabi-
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damente colocou como preJulzo do balanço de
30/1/96 as ações que possuía através do Midland
(6%) no Banco BAMERINDUS. Então, a atitude de
mostra claramente que o HSBC considerou que as
ações tinham valor zero. Porém, naquela época, elas
ainda tinham um valor razoável, ainda havendo co
mercialização. Deve-se ressaltar também que o Ban
co BAMERINDUS seria obrigado, por contrato, a pa
gar o valor original da compra. Quem deu o tiro na
nuca do BAMERINDUS foi o HSBC. Agora não é difícil
saber o porquê. Foi declarado o prejuízo: saía mais
barato dizer que teve prejuízo do que comprar pelo
que valia o BAMERINDUS. A partir desse ato dolosa
mente praticado pelo HSBC, as ações despencaram,
viraram pó, pois um grande acionista considerou ofici
almente que seu valor era zero três meses antes da
intervenção. A existência da Operação Symphony
realizada simultaneamente, tendo por sede o endere
ço do Banco Midland, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima e por local de trabalho o LHotel, revela a verda
de em relação a tomada do Ministro pelo HSBC. Já
está o HSBC, treinando pessoal para a tomada do
banco alvo, em novembro de 96 com representantes
agindo no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, o que
prova que houve reuniões prévias e troca de informa
ções privilegiadas. Ninguém fica pronto para um ne
gócio sem saber quando ele vai acontecer. Ainda que
se negue que houve qualquer entendimento prévio
entre os praticantes do ruinoso negócio, o fato de es
tar o banco inglês agindo antes que o mundo soubes
se da intervenção, não deixa dúvida. Apesar de todos
esses fatos, o Sr. Michael Geoghegan declarou na
CPI dos Bancos (perante os representantes do povo
brasileiro) que a compra só foi acertada em 4/3//97.
Ou seja, vinte dias antes da intervenção, o que com
certeza não pode ser, não pode ser condizente. Real
mente, da maneira como foi feita a transferência, e
principalmente quando o BACEN passou a executar a
liquidação extrajudicial, ou uma liquidação na acep
ção total da palavra, liquidação. O BACEN, através de
um contrato começou por nomear o Midland Bank,
para compartilhar da liquidação quando declarou o
Sr. Gilberto Loschila . Com isso, também ficou tam
bém o HSBC co-responsável por todos os erros co
metidos, especialmente os de má gestão, assim
como pela irregularidade da avaliação de 1.703 imó
veis pelo Brasil afora. A má gestão está provada em
relatório elaborado pelo Departamento de Fiscaliza
ção do Banco Central, onde ficam provadas várias ir
regularidades que tiraram ainda mais dinheiro dos mi
noritários. Contratadas pelo HSBC, as avaliações são
todas viciadas e foram anuladas pelo CREA, ficando

inclusive a empresa Bolsa de Imóveis de São Paulo,
que foi o agente avaliador, sujeita a penalidades rela
tivas ao exercício ilegal da profissão. Os custos havi
dos para a liquidação cobriam também uma quantida
de enorme de advogados e outros figurantes que ma
nobravam para não se realizar a avaliação necessá
ria. Em muitas vendas, tais como fazenda, equipa
mento, gado, aviões, cuja relação estava sendo pedi
da pela Justiça Federal, a fim de ser questionada a
venda, verificam-se absurdas irregularidades que são
prejuízos a minoritários e ofensa à confiança que
deve haver no mercado, pois não havia nenhuma ava
liação nesses casos. Devido à administração deficien
te para lidar com a massa do BAMERINDUS, por falta
de preparo ou controle, muitos desmandos houve na
liquidação do banco, desde o início até o Dr. Sérgio
Prates tomar posse, Dr. Sérgio Prates, exclusive.
(Está excluído aqui o Dr. Sérgio Prates.) Esses des
mandos degeneraram, atingindo um grau de corrup
ção já admitido corajosamente pelo Dr. Carlos Eduar
do de Freitas, o que o torna totalmente confiável. Tam
bém consta que já foi apurado pela CPI do PROER ter
havido irregularidades na gestão do banco antes da
intervenção, cometidas por diretores da instituição fi
nanceira, sem que o BACEN investigasse. Em ambos
os casos, deve a CPI proceder investigações com o
máximo rigor, em ambos os casos. Quer seja antes,
ou seja depois. Com o máximo rigor, bem como de
vem ser apurados os indícios veementes de que hou
ve conhecimento privilegiado na negociação com o
HSBC, tentando recuperar os valores usurpados, por
não poder permitir que a corrupção se instale com um
braço ativo em nosso País, como vem dando o exem
plo de repúdio (e este Congresso vem repudiando
amplamente a corrupção e demonstrando claramen
te, cortando sua própria carne) o Congresso Nacio
nal. Isso é motivo de orgulho para nós, brasileiros, que
o próprio Congresso Nacional tome medidas nesse
sentido, contra a si próprio. A corrupção não lubrifica
nada, mas corrói a vida governamental e também os
valores éticos, morais e as aspirações de nosso povo,
ocasionando a destruição da fé nas instituições políti
cas e legais, tornando os cidadãos cínicos e rebeldes.
Tendo em vista que, por ocasião da conclusão da CPI
do Senado, houve por parte dos seus membros uma
boa vontade no sentido de resolver o problema dos
acionistas minoritários, houve algumas reuniões na
sede do HSBC nesse sentido, comandadas pelo Dr.
Hélio Duarte. Entretanto, após alguns encontros fo
ram suspensas as negociações, tendo o Dr. Hélio ale
gado que estaria prejudicando o Banco Central. Em
que pese o respeito que temos por esse senhor, pro-
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curamos o Banco Central na pessoa do Presidente,
Dr. Armínio Fraga, e do Diretor Dr. Luiz Carlos Alva
rez, e sempre com a presença do Sr. Luiz do Couto
Neto, e todos negaram essa afirmação, tendo ainda o
Dr. Alvarez em depoimento nessa Casa declarado
que seria um acordo perfeitamente legal. Ele, depois
aqui, declarou isso, (ininteligível) , declarou Dr. Luiz
Carlos Alvarez. Da mesma forma, estamos também
dispostos a levar em frente a idéia proposta pelo atual
liquidante, Dr. Sérgio Prates, que foi bem recebida
pelo Banco Central, tendo o Sr. Carlos Eduardo de
Freitas, em seu depoimento na CPI, admitido que a
proposta estava parada devido a um acerto de juros,
mas que iria continuar a concretizar a idéia junto ao
Fundo Garantidor de Crédito, contando com a nossa
participação. Estejam todos cientes que tudo fare
mos, o que depender do nosso esforço, da nossa boa
vontade, tudo faremos para que em qualquer dos ca
sos, desses dois casos a que nós nos referimos, crie
mos uma solução boa para o País, boa para os ingle
ses, desde que venham para ajudar o povo brasileiro
a construir o nosso futuro e a minimizar as dificulda
des que os minoritários tiveram que suportar com a
perda do seu patrimônio. Para isso, também solicita
mos a cooperação da Comissão Parlamentar de
Inquérito; solicitamos a colaboração dessa Comissão,
da CPI, a fim de que, se houver entendimentos, desig
ne um membro dessa Comissão para nos acompa
nhar nos entendimentos que se fizerem necessários.
Alguém da confiança da Comissão, alguém, da confi
ança do Governo, alguém da confiança do banco, al
guém que inspire uma confiança, que nos ajude, que
seja um mediador, que venha-nos ajudar a conduzir
as coisas de uma maneira que também seja bom para
o Governo, seja bom para os ingleses que vêm aqui e
seja bom para os minoritários. Acreditamos que o diá
logo nos trará a construção de um caminho para um
entendimento definitivo sobre o assunto. Entretanto,
se isso não for possível, estamos unidos pela injustiça
de que fomos vítimas, impulsionados pela necessida
de de entendermos nessa batalha o compromisso fir
me de conseguir uma solução dentro do Poder Judi
ciário, pois, para nós, que já prestamos muitos e rele
vantes serviços à Nação brasileira, significa o resgate
de nossa dignidade, cidadania e orgulho como cida
dão de bem que somos. A transferência do Banco
BAMERINDUS para o HSBC não foi leal, mas, antes
de mais nada, foi desumana para os cidadãos brasile
iros e os minoritários. Estou à disposição para qual
quer coisa que desejem mais saber sobre o assunto e
sobre.. .Também o que acabei de falar, e o que vocês
me deram, me concederam de falar antes com... mas

eu queria falar diante desta Comissão, diante dos se
nhores que a nossa boa vontade de encontrar um ca
minho é total, a tal ponto que, se houver um sinal posi
tivo, nós estamos com muitas ações, e algumas des
sas ações, uma dessas ações, na última agora, deter
minou, há coisa de quinze dias, uma multa para o
HSBC, a Justiça, de 100 mil por dia. Mas nós não que
remos bater em ninguém, nós queremos é acordar,
nós queremos alguém que seja um dialogador, que
nos ajude, que nos conduza a uma solução boa, a
uma solução boa para todos nós, para o Governo,
para o País, para os ingleses. O Deputado Hauly co
nhece os ingleses, que tiveram no Paraná um desem
penho espetacular. Os ingleses lá chamaram uma ci
dade - hoje a maior cidade do Paraná - de Londrina.
Por quê? Porque foram os ingleses que fizeram aqui
lo. Os ingleses se incorporaram, os ingleses entraram
por dentro daquele nosso norte paranaense, fizeram
parte ativa, ajudaram a construir o norte. O Deputado
Hauly sabe melhor do que eu isso, porque ele é de
Londrina. Mas eu conheci Mr. Thomson que foi um in
glês, uma pessoa espetacular. Os ingleses lá fizeram
o que é o norte do Paraná hoje. Nós devemos a eles.
Mas entraram junto com o povo, fizeram parte do
povo. Não eram estranhos no ninho. Eram do ninho.
Eram paranaenses. Mais do que ingleses eram para
naenses. Muito obrigado. Desculpem a emoção, por
que sou um pouco emotivo. Queria dar a minha contri
buição para todos os senhores e agradecer a boa
vontade que vejo que todos os senhores têm.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Obrigado, Coronel, pela sua intervenção. Antes de
conceder a palavra ao Relator, quero fazer um escla
recimento, estamos premidos com relação à questão
do tempo, porque a nossa última audiência era na
quinta-feira pela manhã e a agenda já está toda pro
gramada. Só que agora também está em processo de
votação nominal no plenário. Então, nós não pode
mos mais deliberar. Então, estou solicitando aos Srs.
Parlamentares que façamos um rodízio para a vota
ção em plenário e até para sua compreensão. Não se
trata de descortesia ao depoente e aos presentes,
mas é a maneira de conciliarmos o trabalho. Então,
concedo a palavra, enquanto fazemos o rodízio, inici
almente, ao Relator, Deputado Alberto Goldman, a
quem também peço para também assumir, provisori
amente, a presidência dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Gold
man) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Euclides,
acho que todos nós sentimos o problema dessas
mais de 50 mil famílias que nesse momento V.Sa. re
presenta. É evidente, o regime que nós vivemos cha-
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ma-se regime capitalista, e no regime capitalista a
compra de ações, a propriedade de ações, são sem
pre, em tese, investimentos de risco. Evidentemente,
por isso, existe esse problema. V.Sas. não são credo
res. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem
últimos credores. Não são credores. Os proprietários
majoritários das ações, os controladores, não só não
são credores como eles são devedores, até pela lei
seus bens ficam disponíveis para cobertura de even
tuais credores que tenham ficado. Não é o caso dos
minoritários, apenas dos controladores. Vou subme
ter alguns elementos rapidamente a V.Sas, é o se
guinte: as ações que os senhores estão movendo, tal
vez eu tenha perdido alguma parte do que votar.
Então, talvez tenha perdido alguma parte de suas
perguntas. Tive que ir votar, fomos ao plenário, talvez
esteja falando sobre alguma coisa a que V.Sa. já se
tenha referido. Mas eu gostaria de saber o seguinte:
as ações que estão sendo feitas pelos minoritários
são contra quem?

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS 
Contra o HSBC, o Banco Central e os interventores,
Flávio e Loschila.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Gold
man) - Vou tentar na minha cabeça identificar um
pouco mais o que eu acho onde existem responsabili
dades. Eu acho que o HSBC em si não tem nenhuma
responsabilidade, absolutamente nada. Ele veio aqui
em função de um programa de reestruturação, ele as
sumiu ativos e passivos. Pode haver reclamações
quanto aos valores desses ativos e passivos, com
pensação de contas, se ativos e passivos eram em
valores iguais ou não. Evidentemente, há outras
questões a serem verificadas. Se os ativos foram de
preciados, houve prejuízo aos acionistas. Os senho
res são acionistas hoje de um BAMERINDUS em li
quidação. Nós já sabemos hoje que é provável que
não chegue ao final com nenhum patrimônio real. Não
haverá patrimônio. Provavelmente, irão existir credo
res que não vão receber, não só minoritários que irão
ficar de fora, mas vão existir credores no final que não
vão receber. Os recursos todos que vão ser apurados
vão ser dentro daquela linha de prioridades de paga
mentos. O que me chama a atenção é que a atividade
bancária não é uma atividade comercial e industrial
como qualquer uma. Ela não é uma atividade onde a
empresa quebra, ela atua no mercado e não tem ne
nhum tipo de regulação. A atividade bancária é uma
atividade regulada, regulamentada, é uma atividade
fiscalizada por uma agência, que é o Banco Central.
Os acionistas majoritários se baseiam, evidentemen
te, quando alguém adquire uma ação de um banco

não é como adquire uma ação de uma empresa pro
dutora de aço, que quebrou, quebrou. O acionista ma
joritário não tem com quem falar, porque não há ne
nhum tipo de regulação e nenhum tipo de controle,
em qualquer tipo de atividade industrial. Nessa ativi
dade bancária, não. Nessa atividade bancária, o Ban
co Central tem responsabilidade, tanto é que ele re
gulamenta, ele regula, ele supervisiona, ele fiscaliza
e ele pode intervir. Ninguém, nenhum órgão governa
mental pode intervir numa empresa industrial qual
quer. Não tem poder para isso. O Banco Central pode
e deve, quando isso é necessário. Nós já vimos que
no momento da intervenção, parece-me absoluta
mente claro hoje, o patrimônio era negativo. Se o pa
trimônio era negativo, todos aqueles que tinham
ações não tinham mais ações, as ações eram zero ou
negativas. Isso é um fato concreto. Agora me parece
que dizer: isso seria o final da história, se fosse uma
atividade industrial qualquer. Sendo uma atividade
bancária submetida a esse tipo de regulação e fiscali
zação, há, pelo menos para mim, indiscutivelmente,
uma responsabilidade de um agente público, o órgão
público. O Banco Central é o responsável por não ter
acompanhado esse processo, devidamente, desde o
começo, até porque o acionista minoritário lá não tem
nenhum poder para fazer isso, não pode acompanhar,
não tem como fazer isso. A obrigação legal é do Ban
co Central. Se não o fez, assumiu a responsabilidade
o Governo, Estado, não é Governo, o Estado brasilei
ro é responsável pelas perdas e pelos danos que tive
ram os acionistas minoritários. Eu acho uma respon
sabilidade, não sei, a decisão judicial, parece que não
há nenhuma adesão judicial a respeito disso ainda. A
decisão judicial deveria responsabilizar, na minha opi
nião, não tenho nada contra o HSBC, nem com o in
terventor, a não ser que o interventor e o liquidante te
nham, eventualmente, cometido alguma irregularida
de. É outra história. Irregularidade. Mas a responsabi
lidade do Banco Central nisso parece-me indiscutível.
O Banco Central como instituição do Estado brasilei
ro, não é uma pessoa aqui ou ali, ou uma direção aqui
ou ali. O Banco Central, a responsabilidade que tinha
de regulamentar e fiscalizar. Os senhores perderam
as suas ações por causa da inépcia, da inatividade,
da omissão ou do que quer que seja do Banco Cen
traI. O Banco Central tem essa responsabilidade. Por
tanto, nada mais lícito, nada mais lógico que se procu
re uma solução. E ai é uma solução de um acordo,
que pode passar com a participação do HSBC, que
na minha opinião não tem nenhuma responsabilidade
sobre isso. Não há responsabilidade absolutamente
nenhuma sobre isso. Mas que, em função de uma re-
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alidade que se criou, até em função, talvez interesse O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
do próprio banco ou talvez interesse do banco de- Boa vontade. Agora, nós não podemos pedir ao
monstrar a sua forma de agir, o seu nome, essa coisa, HSBC mais do que boa vontade. Agora, o Banco Cen-
enfim, seja por que for, por marketing. Mas acho que trai, sim, é responsável. Claro, pode chegar no fim do
de fato o Banco Central tem a responsabilidade de processo, o Banco Central ser responsabilizado, sei
buscar resolver essa questão. Minorar as perdas, por- lá quando isso vai ocorrer. Se nós pudermos encon-
que ele é na minha opinião o responsável por esse trar uma solução agora, que na minha opinião parece
prejuízo. Repito, é uma ação, é uma atividade de ris- que, de fato, o Estado brasileiro foi omisso. E, como
co, mas não é a mesma atividade de risco de qual- em qualquer indenização, que às vezes o Estado bra-
quer outra empresa industrial. Ela é regulada e fiscali- sileiro é uma Prefeitura, e o Estado tem que pagar, a
zada. Eu, quando compro uma ação de um banco, es- União tem que pagar uma indenização. Há uma inde-
tou imaginando que eu tenho um órgão do Estado nização a ser paga, sim, aos minoritários do
brasileiro que está fazendo nossa fiscalização, que BAMERINDUS. Essa é a minha opinião. Só queria
não permite que chegasse a esse ponto que chegou. transmiti-Ia. Não teria mais para lhe dizer.
Há, sim, responsabilidade do Estado brasileiro, do O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Mui-
Banco Central, nesse caso.

to obrigado, Deputado Goldman. Essas suas palavras
O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Mui- nos animam muito. Nós agradecemos de coração o

to bem, concordo plenamente com o senhor. seu parecer, pela sua posição (inaudível) que com-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Gold- põe a Mesa (inaudível) isso nos dá um conforto muito

man) - Acho que, se nós pudermos atuar, e aqui nós grande. Muito obrigado.
temos três Deputados do Paraná nessa Comissão,
certamente não é por coincidência, é porque estava O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
envolvido o BAMERINDUS nesse PROER. Temos Deixo claro que eu não estou de acordo com o seu
aqui alguns Deputados do Paraná. Esses Deputados documento, nas várias expressões, porque acha que
poderiam com todo o apoio que puderem dar a eles, pode intervir, não pode intervir, podia, não podia, de-
para que pudessem tentar obter, o senhor falou em al- via, não devia, isso é outra história. É outro caminho.
gumas posições, algumas possibilidades, tentar levar Eu acho que não. Acho que não é por aí. Tudo isso da-
isso a essa intermediação que o senhor propõe, para qui, eu acho que o Banco Central, na minha opinião,
ver se se consegue chegar a um resultado. Acho que podia fazer, tinha que fazer. Talvez até devesse ter fei-
o caminho é com o Banco Central, para o Banco Cen- to muito tempo antes. Se tivesse fiscalizado, como de-
trai coordenar. É difícil a gente dizer: o Banco Central via fiscalizar, não chegaria a 4,5,6,7 bilhões de pas-
tem que desembolsar algum dinheiro e botar. É difícil, sivo a descoberto, de patrimônio negativo. Poderia ter
até porque o Banco Central só poderia fazer isso, se acontecido com valores muito menores, muito mais
ele fosse condenado. Nenhum órgão público pode pa- fácil, quem sabe, de resolver o problema. Mas, de
gar nada, se ele não for condenado. O Deputado Ru- qualquer forma, acho que a responsabilidade, em re-
bens Bueno foi Prefeito e sabe que ele não pode fazer lação aos minoritários, neste caso, não defendo o ca-
nenhum tipo de acordo, a não ser que tenha sido pitalismo, quando ganha está ótimo, não é? Quando
acordo judicial ou ter sido condenado a ... ganha, o ganho é individualizado; e, quando perde, a

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - perda é socializada. Esse tipo de socialismo não é co-
Ele tem o liquidante, não é? O liquidante, ele que de- migo. Mas acho, sim, que nesse caso é uma atividade
signa o liquidante da parte ruim do banco que está regulamentada, fiscalizada, com o poder todo que o
sob a administração do Banco Central. Acho que é Banco Central tem, a responsabilidade do Estado e,
por aí e um pouco na tua linha de raciocínio que é cor- portanto, de toda a sociedade.
reta, com o próprio HSBC fazer um mixo Se eles pa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
garam 2 bilhões de impostos já nesse período, é per- - Eu vou passar a palavra ao Deputado Rubens Sue-
feitamente possível fazer o entendimento. no, só com uma observação. Na verdade, é possível

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLOMAN - É, um acordo, independente de decisão judicial na admi-
o HSBC pode entrar com boa vontade nisso. Já é dife- nistração pública, em nível discricionário. Mas ao con-
rente. Acho que ele não tem obrigação legal a respei- trário da relação entre particulares, na administração
to disso. Ele pode entrar com boa vontade nisso. pública só pode ser feito, desde que haja o permissivo

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Ele legal. Ao contrário dos particulares que tudo é possí-
demonstrou a boa vontade hoje. vel, desde que não haja nenhum impedimento de or-
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dem legal. Eu não estou entrando evidentemente no
caso específico, mas as suas ponderações são...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
agradeço essa aula agora de Direito. Eu só um enge
nheiro que cada vez aprende mais Direito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Mas eu como estudante...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Cada vez desaprendo mais de Engenharia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- E eu cada vez mais aprendo Direito desta Casa. Te
nho que saber alguma coisa.

Com a palavra o Deputado Rubens Bueno.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Pre

sidente, primeiramente, eu quero, antes de passar
aqui a perguntar ao coronel Ribas, parabenizar a ex
posição do Relator Deputado Alberto Goldman. Acllo
que isso aqui é uma linha interessante do ponto de
vista que ele coloca e que nós comungamos dela. Há
responsáveis por isso. Responsável é aquele que efe
tivamente não fiscalizou, não deu conta em tempo de
sobrartamanho prejuízo, não para o País, mas em es
pecial, para o País também, claro, mas em especial
ao pequenos acionistas minoritários do...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Apenas, Deputado Rubens, fazer uma comparação
que evidentemente, se eu estou andando pela rua, e
eu tropeçar num buraco e quebrar uma perna, eu pos
so processar a Prefeitura.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Perfei
tamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
a Prefeitura vai me indenizar, no determinado mo
mento vai ter que ser obrigada, porque aquela função
que a Prefeitura tinha que ter exercido ela não exer
ceu. Evidentemente, eu sou um particular, e a Prefei
tura é que vai pagar é a sociedade toda. É mais ou
menos...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Um bu
raco na rua é falta de sinalização, etc.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Isso, isso.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Que a
Prefeitura deixa de fazer. Aqui no caso...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Omissão.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Perfeito.
Mas, Sr. Presidente, em depoimento proferido nessa
CPI, no último dia 6, o Ministro da Fazenda, Or. Pedro
Malan, falando do cenário econômico pré e pós-Real,
disse ter ciência "ter ciência de que a derrota da infla-

ção traria sérios obstáculos à estabilidade dos vários
segmentos bancários do País". A propósito, o Banco
BAMERINOUS, apresentou os primeiros sinais dos
problemas que iria enfrentar já no ano de 1995. Seu
controlador à época, o ex-Ministro José Eduardo de
Andrade Vieira, citou em discurso feito a esta Comis
são, em 24 de outubro, que, embora os problemas
econômicos conjunturais, - como a inadimplência
que cresceu quase 100%, aumento vertiginoso de
cheques sem fundo e aumento dos protestos com
crescimento de até 97%, tenham atingido a lucrativi
dade do banco - tais problemas não foram determi
nantes para a situação difícil que a Instituição passa
ria a sofrer. Contudo, vieram as questões de falta de Ii
quidez. Os boatos entre outras, que culminaram num
complicado e pouco transparente processo de inter
venção e venda do BAMERINDUS. Perguntas, coro
nel Ribas: 1) Quando e de que forma exatamente os
investidores minoritários tomaram conhecimento da
crise do BAMERINDUS?

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Nós
tomamos, Deputado, conhecimento de que havia pro
blemas somente no início de janeiro. Porque em de
zembro...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Janeiro
de?

o SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - De
97. Porque até em dezembro o nível de venda das
ações, eu tenho aqui, posso-lhe mostrar, se os senho
res quiserem que eu deixe, posso deixar aqui tam
bém. O nível de venda de valores, no ano de 96, prati
camente é quase todo o mesmo. Eu posso até lhe dar
um exemplo assim. Eu devo ter aqui. O que que era?
O nível de vendas variava entre ...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Venda das ações?

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Ven
da das ações. Vinte e um reais e dezoito reais. O ano
de 96 inteirinho. Atingiu, em dezembro de 96...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - E
quando o senhor tomou conhecimento, em janeiro de
97, o senhor já começava...

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Sim.
Falamos com um dos diretores e me disseram que
não havia problemas, que estava sendo tratado um
acerto, que estava demorando, um acerto para que as
ações fossem, para que fosse resolvida a situação do
banco. Em janeiro de 97.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não
procurou outro tipo de ação para salvaguardar os in
teresses. Os minoritários do banco.
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O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Se-
Não, porque não tivemos notícias de que haveria. Nin- nhor?
guém nos deu essa notícia de que o banco iria ruir, ia O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Fora
desmoronar. esses dois, três, que o senhor respondeu?

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mesmo O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Dois
sabendo que não tinha presença no Conselho da mil reais.
Administração, qual a ação efetiva que o senhor, ou O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Dois mil
outro, em nome dos 53 mil acionistas minoritários, reais a média.
procuraram tomar no dia-a-dia, procurando salva- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
guardar os seus interesses? Esses dois 2 mil reais é baseado em que valor da

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Na- ação?
quela época não havia, digo congregação nenhuma. O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS _
Havia os que iriam lá, tinham mais conhecimento, iam Não, no número de ações.
até a direção do banco saber com o Dr. Salvaro, que O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ No
era o diretor responsável por isso, como ser (ininteligí- número de ações.
vel). Então, ele nos informava, o Sr. Salvaro, de que O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS _
estava tudo normal e que era uma questão de tempo,
ia ser resolvido o problema, e que a situação do ban- Não, desculpe.
co, o banco estava funcionando normalmente, não O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
havia interferência do Banco Central, não havia nada. Não, 2 mil reais.
Nós tivemos a notícia mesmo foi no dia da interven- O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - O
ção, quando eu liguei a televisão lá em casa, e que o senhor calcula em quantos milhões para liquidar to-
diretor do Banco Central da época, Dr. Gustavo Loyo- dos os minoritários?
la, comunicou ao povo brasileiro que ia acontecer. O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS -

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Coronel Cem milhões, no máximo.
Ribas, qual a reação das pessoas, desses acionistas O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -
minoritários, na medida em que o BAMERINDUS tem Cem milhões.
uma história, uma bela história, presente no Paraná, O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _

de solidez. Mas deixa eu entender, um instante só, permita-me
O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - De Deputado Rubens Bueno. Esses 2 mil são baseados

maior tristeza possível, porque, veja bem. Nós tínhamos em que valor da ação?
esse investimento tão maciço no BAMERINDUS , por- O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Na
que um investimento dessa ordem do BNDES de 26% é época era 18, 19 reais.
um investimento maciço. O número de pessoas e a O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN'-
quantidade de dinheiro que estava sendo aplicada. Dezoito, 19 reais, tá bom.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Em mé- O SR. DEPUTADO RUBENS'BUENO - Que é a
dia, o senhor tem números desses pequenos investi- época que ele exatamente comentou, que é a mesma
dores? Em média, eles aplicam... época que o HSBC contabilizou como prejuízo.

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Em O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - De-
média são 2 mil reais por pessoa. putado Alberto Goldman, ontem eu ouvi os senhores

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só falando, eu tenho aqui e posso-lhes mandar. Durante
para entender um pouco. Existe alguma concentração o ano inteiro não houve... Quando houve o decreto,
com alguns? quando houve a intervenção do HSBC, colocando em

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Tem prejuízo o balanço de 31 de dezembro, as ações não
talvez uns dois ou três que têm concentração, dois ou eram pó, não, tinham valor e muito bom. Era 18 e pra-
três que são minoritários, ou são majoritários os diri- ticamente...
gentes do banco. Controlador é o José Eduardo de O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Eu
Andrade Vieira, e o restante... no nosso grupo não queria que o senhor repetisse. O balanço de dezem-
existe nenhum. bro de 96 dava quanto?

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Fora O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS -
dois, três, a média é de 2 mil reais. Dava 18 reais.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - E José Eduardo, que é o Presidente dessa Fundação,
ele ainda era positivo, o balanço? por isso é que ele era o majoritário.

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Po- O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Aí
sitivo. ficou bem claro. Desses 27% tem participação dos mi-

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - A cada noritários mesmo, que V.Sa. está defendendo aqui.

lote de mil ações? O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Exa-
O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - tamente. Não temos nada a ver com a fundação. A

Não, uma ação. fundação é uma associação que ele... foi criada pelo
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Uma Sr. Avelino e que ele era o presidente da fundação.

ação, 18 reais. Sendo presidente, ele detinha as ações da fundação.
O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Aí, Agora, ele, pessoalmente, ele administrava a funda-

já mil ações antigas tinham virado uma ação nova. ção e conseqüentemente o banco como controlador.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Ele era o controlador. Agora, os majoritários que fo-

São ações ordinárias, todas? ram administradores, que estão com os bens indispo-
O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS _ níveis e seja lá o que for, nenhum faz parte da nossa

Ações ordinárias e preferenciais. Depende, não ha- sociedade. Absolutamente zero. Nenhum, nenhum.
via, digamos, o banco não separava, vendia tanto O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Coronel
uma quanto outra. No fim do mês, Deputado Gold- Ribas, que ações objetivamente foram adotadas até o
man, a gente ia no balcão do banco... Eu não sei onde momento para reaver os valores poupados pelos pe-
é a Bolsa em Curitiba, por incrível que pareça, eu não quenos acionistas?
sei onde é a Bolsa em Curitiba. Eu tenho um... O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS _

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO- Coronel Bom, as ações, nós estamos entrando na Justiça de
Ribas, eu acho que isso aí não é relevante. Eu gosta- São Paulo, na Justiça Federal, todos os processos es-
ria... O senhor tem como dizer em números quanto ti- tão correndo em São Paulo. Está aí nas mãos do De-
nha em ações o controlador, Dr. José Eduardo, e os putado Fruet inclusive a última dessas ações com o
outros dois sócios, que teriam um número maior. Tem despacho do juiz. Nós estamos pedindo pelo seguin-
como mostrar esse número? A composição. te... Tem muitos documentos falhos. Nós queremos

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - saber o documento real. A juíza, para dar o despacho
Desculpe, eu não entendi. O José Eduardo tinha 6,5% final, já deu vários despachos, agora o despacho final
do banco. em toda a ação, ela depende de alguns documentos

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - A que estão no banco. O banco não quer fornecer os
família? documentos. Então, houve uma briga judicial muito

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - A fa- grande, foi até o Superior Tribunal, foi para lá, foi para
mília toda dele deve ter mais, deve ter de 10 a 12%, cá, e nós ganhamos a ação inclusive no STJ, determi-
ele, as irmãs, os sobrinhos... nando que as ações, determinando que a documen-

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - tação tem que ser mostrada para nós. Agora, tinha
(Inaudível). O percentual antigo. uma alegação de que não podia, porque não tinha

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - O onde mostrar, não tinha isso, não tinha aquilo, e agora
percentual, Deputado,... a juíza deu um despacho final que os documentos

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ V.Sa. vão ser mostrados para nós a partir de hoje, a partir
disse que tinha 27% os minoritários. O restante per- de ontem cinco dias. Se nesses cinco dias não forem
tencia a quem? mostradas as documentações que nós queremos,

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS _ Per- evidentemente, e desejamos que estão em notícias
tencia a uma fundação. Tinha uma fundação, que era de jornal. .. Esses documentos...
a dona real do banco, era uma fundação. O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - A Justi-

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - E de ça lhe garantiu acesso a esses documentos.
quem era a fundação? O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Exa-

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Não tamente. Se não tiver, se não derem até segunda-feira
era de ninguém, a fundação. É uma fundação, quem da semana que vem, eles vão ser multados em 100
mandava na fundação e quem manda até hoje é o mil reais por dia.



O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS 
Não houve avaliação, para eles não houve. Eu mos
trei o exemplo aqui, dei para alguém aí um exemplo
que um imóvel... o Deputado co-nhece esse imóvel
da agência que era do BAMERINDUS, hoje é do
HSBC, vis-à-vis a Prefeitura.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Da
casa de 2 bilhões e 100 por 940 mil?

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - No
vecentos mil, 940 mil.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Uma
coisa assim.

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS 
Agora está vendendo por 2 milhões e tanto para fazer
um fundo. Estão vendendo todo o resto dos imóveis,
está sendo vendido e quem está organizando isso é o
ex-Diretor do Banco Central, o inicial, que tudo fazia
no escurinho. Esse tema não é meu. Esse tema - está
aqui -é de um diretor do próprio banco, o próprio dire-
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - esse tipo de liquidação, nem o contratado que é o
Esses documentos são do BAMERINDUS sob inter- HSBC, tem características para fazer isso. Na realida-
venção, em liquidação? de, fica ao léu mesmo.

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Mas O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Exa-
os documentos estão no HSBC. to, e foi o que aconteceu, e gerou, com isso, Deputado

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Goldman, essa desadministração, desculpe o termo,
Sim, porque eles são administradores lá. gerou corrupção. A desadministração gerou corrup-

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - ção, porque não tinha dono, não tinha chefe ...
Então, quem tem que mostrar é o HSBC. Agora, eles O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Bens
estão, pode ver aí, não querem mostrar. A decisão fi- imóveis, créditos.
nal da Justiça faz um ano já. Desde um ano para hoje, O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS -
agora a justiça deu o despacho final, o SIJ deu o des- Bens imóveis, ia lá, fazia isso, fazia com o segundo, o
pacho final. Qual é o despacho final? Mostra em cinco terceiro, o terceiro não estava lá, ia para o quarto, o
dias. Se não mostrar, vai dá 100 mil reais por dia. quarto assinava, tinha pacote dessa altura de paga-

o SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Como é mento dos advogados, ninguém nem sabia quem era.
que o senhor classifica as inúmeras denúncias de ir- Uma hora, um assinava; outro assinava. Não tinha
regularidades com relação aos interventores do Ban- quem. Então, virou uma casa sem dono. Ou tem dois
co Central? donos, ou não tem nenhum. Tinha que ter um chefe. O

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Eu próprio Loschila tirou o dele, dizendo: não, o (ininteli-
classifico que nasceu de uma má gestão. Esse pro- gível) quem fazia era o BAMERINDUS, não fui eu que
blema de ter gestão pelo liquidante que estava encar- fiz. Se amanhã ou depois a Justiça se voltar contra
regado de fazer a liquidação e o HSBC fazia a liquida- ele, ele vai alegar isso.
ção, isso gerou muito problema. Era de um... Não, O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sobre
mas isso aqui é o Banco Central que faz, é o HSBC, é isso aí, coronel Ribas, sobre isso que o senhor está
o Banco Central. Então, ficou sem dono. A firma não falando, vou fundir numa pergunta só, essas benes-
tinha dono. O liquidante sumia, desaparecia, ficava 15 ses concedidas ao comprador. No caso, o contrato es-
dias fora e quem fazia tudo era o HSBC. Evidente- tipula, - imagino - porque não vi o contrato, mas se
mente, mandava para avaliar porque ele queria que imagina que o contrato estipula isso, essa escolha ex-
avaliasse, mandava fazer isso porque ele queria. clusiva do HSBC, dos ativos, no prazo de 180 dias,
Então, tudo ficou sob o controle dele. definindo a parte boa e ainda a aquisição de móveis e

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Aliás, o imóveis pelo valor no papel, sem qualquer avaliação
interventor na época, o Loschila, ele diz isso numa real.
entrevista à revista ISTOÉ.

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Dis
se. Está aqui.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Na re
vista ISTOÉ ele diz exatamente isso. Ele responde
com palavras dele de que os negócios eram geridos
pelo HSBC. .

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Se
nhor?

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Os ne
gócios com relação ao BAMERINDUS eram geridos,
administrados...

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS 
Eram geridos pelo HSBC.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Isso é por conta, Deputado Rubens Bueno, do contra
to que foi feito de prestação de serviço. Mas o que a
gente percebe é que nem o liquidante tem competên
cia, de fato, para liquidar, para ter capacidade de fazer



O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Tendo,
inclusive, sido realizadas algumas reuniões com sede
no HSBC nesse sentido.

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Foi.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O se
nhor poderia nos dizer até que ponto evoluíram essas
negociações?

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Os
Senadores, como os senhores fizeram agora, deram
uma eloqüente demonstração de seriedade e bonda
de da parte de vocês, porque nenhum dos senhores
aqui se interessa por isso. O próprio Deputado Alber
to Goldman está dizendo que deve ter uma pessoa
aqui que nos acompanhe, etc. e tal, e que seja um
mediador. O senhor mesmo concordou com essa
idéia. Também lá no Senado os Senadores foram...
Terminou o depoimento do Geoghegan, cercaram ele
e disseram: "Vamos resolver isso agora, vamos resol
ver já esse negócio." Ele disse: "Então vamos." Ama
nhã já vai ter a reunião lá no banco e vamos começar.
E começou a haver reuniões com o Dr. Hélio junto,
etc. e tal, examinamos, conversamos, vimos, etc. e tal,
as possibilidades, etc., mas lá pelas tantas ele disse:
"Olha, o Banco Central me disse que você fazer isso
vai prejudicar o Banco CentraL" Eu disse: "Mas espe
ra aí, caiu a casa em cima de mim." Aí nós fomos falar
com o Dr. Armínio Fraga. O Dr. Armínio Fraga, na pre
sença do Sr. (ininteligível), disse: "Não, negativo. Pode
fazer. Vai lá, leva esse pessoal aqui para o Dr. Luiz
Carlos Alvarez e vê com ele." Foram lá, Dr. Luís Car
los: "Não, senhor. Pode fazer, etc. e taL" E o Dr. Luiz
Carlos Alvarez falou aqui, quando depôs, ele falou
aqui que tinha havido isso, que ele estava de acordo,
achava até uma boa solução, uma solução perfeita
mente legal. Mas daí em diante, não consegui mais
falar com Mr. Geoghegan, não consegui falar com
mais ninguém e não adiantou, não adiantou. Fecha
ram-se as portas, não sei onde nem por que, não es
tou interessado. Os senhores estão abrindo a porta
para nós agora nesse instante, os senhores estão
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tor do banco atual disse que ele fazia tudo no escuri- abrindo a porta ou me ajudando a abrir a porta e eu
nho. É o sistema de ele fazer e ... acho que... Não vamos brigar lá atrás, vamos constru-

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO- Tem co- ir para frente. Acho que devemos construir, deve-
isas melhores para fazer no escurinho, não é? mo-nos esforçar, para acharmos um caminho bom

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS _ É. para todos nós, para o País, para os ingleses e para o
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ Mas, co- Banco Central, que é respeitável e tudo. Acho que de-

ronel Ribas, a conclusão do relatório da CPI do Sena- víamos encontrar uma solução boa, Deputado Luiz
Antonio Fleury. Peço encarecidamente em nome de

do parece ter trazido novas esperanças para solucio-
nar essa difícil situação dos investidores minoritários. 53 mil pessoas que os senhores me ajudem. Eu preci

so dessa ajuda não para mim, mas para 53 mil para-
o SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - naenses que precisam dessa ajuda.

Trouxe. O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Pre-
sidente, de minha parte, estou satisfeito, agradecen
do a oportunidade e ao Deputado Alberto Goldman
também a gentileza, fazendo um apelo aqui ao Depu
tado Luiz Carlos Hauly e a todos nós aqui de contribu
ir no que for possível para que esta solução seja en
contrada. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Obrigado, Deputado Rubens Bueno. Com a palavra
o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, coronel
Euclides Nascimento Ribas, que representa os minori
tários do BAMERINDUS. Eu vejo que, se o balanço de
1996 é um balanço pos~ivo, em apenas três meses, a
situação acionária degringolou, decaiu, parece-me
que aí há clara evidência de um crime contra a econo
mia popular e contra a ordem econômica nacional. Evi
dências, parece-me. Não sou advogado, sou mera
mente economista e Parlamentar com alguns anos de
vivência no Parlamento. A situação me parece que ne
cessita e exige um entendimento, porque judicial
V.Sas., os minoritários, já se encontram em juízo; ad
ministrativo foi tentado e não conseguiram até agora e
há um momento novo, que é o da CPI do PROER, que
exatamente tenta levantar as questões que envolve
ram o programa. Eu venho insistindo na importância
fundamental do programa de recuperação do sistema
financeiro bancário, é o PROER, que atendeu as ne
cessidades do País, e algum detalhamento da aplica
ção do dinheiro, da boa aplicação do dinheiro, do di
nheiro do PROER e também da liquidação dessas
massas sobre a responsabilidade do Banco Central
designa liquidantes, interventores, etc. Por sua vez, a
parte que recepcionou o ativo e o positivo de alguma
forma tem alguma caracterização de favorecimento, de
crime, de dolo, alguma coisa. No que V.Sa. tem coloca
do me sensibilizou bastante. Conheço V.Sa. há pouco
tempo, dois meses no máximo que eu vi. ..

O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Mas
eu já conheço seu nome já há bastante tempo.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - É. que v.sa., Sr. Euclides Ribas, tem demonstrado, me
Mas pessoalmente, V.Sa., eu... nós tivemos o contato parece um bom e excelente caminho para a gestão
agora, recente; eu não tenho nenhuma ação do pública do Banco Central. E o Banco Central tem-se
BAMERINDUS; eu era acionista do BANESTADO, desdobrado exatamente nesse sentido. Então, eu
que lamentavelmente também... era acionista e, por acho que poderíamos reiniciar as negociações, o en-
força da época em que eu presidi o Banco do Estado, tendimento. Eu creio que a própria CPI, o Relator, o
eu tinha que ter as ações, para poder presidir o banco Presidente da CPI, podem dar uma colaboração mui-
do Estado do Paraná. Parece~me que, se houver boa to grande ao lado da minha contribuição, do Deputado
vontade e discernimento de ambas as partes, V.Sa. Rubens Bueno, que acabou de falar, e de outros para-
que move ações contra o Banco Central, contra o li- naenses também e Parlamentares que freqüentam e
quidante, para compor com o Banco Central e o pró- são ativos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito.
prio HSBC. Os Parlamentares fizeram as suas inquiri- Então, eu acho que ficou bem claro, está suficiente-
ções ao Presidente do HSBC; ele disse que não po- mente esclarecida a necessidade de uma solução do
deria assumir compromisso, mas que abriria nova- problema dos acionistas minoritários, porque nós te-
mente conversações a respeito da matéria. Com o mos que defender a nossa economia de mercado, te-
Banco Central também está aberto. O Banco Central mos que defender a nossa população. Para ter uma
abriu as portas novamente para poder discutir a ma- economia de mercado saudável é preciso ter acionis-
téria. No que me cabe analisar, boa vontade nós te- tas de empresas ou de um fundo de pensão ou da
mos, desejo de ajudar, de entendimento. A resolução economia das pessoas. Como V.Sa. colocou o seu sa-
de 53 mil acionistas é a resolução de um problema lário como militar, aplicando a sua poupança, inves-
grave. O que leva a constituir um crime contra a ordem tindo num banco que V.Sa. acreditou que pudesse ser
econômica ou contra a economia popular? Os mono- uma poupança tranqüila, viu desmoronar anos do seu
pólios, os cartéis, os trustes, dumpings, todas essas suor na liquidação do banco. Então me sensibilizou
formas de manipulações da economia que impõem bastante e creio que sensibilizou também a Comissão
prejuízo à população. No caso dos minoritários, ca- e nada mais tenho a acrescentar.
racterizado com 27%, está bem claro que houve um O SR. EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS - Mui-
prejuízo da economia popular, porque 53 mil acionis- to obrigado, Deputado Luiz Carlos Hauly. Eu conhecia
tas realmente é um número extremamente represen- o senhor de nome como grande Parlamentar do Para-
tativo. Eu levanto essa questão exatamente para po- ná, mas é mais do que isso, além de um grande Parla-
der clarificar o interesse, quer dizer, 53 mil pessoas a mentar o senhor é uma pessoa muito humana. Muito
dois mil reais dá em torno de 100 milhões, que é uma obrigado por ter me dado esse prazer de conhecê-lo.
fração muito pequena dentro desse contexto. Se o O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) _
HSBC, conforme o pronunciamento que o Presidente Obrigado, Coronel. Não havendo mais Parlamentares
fez a esta Comissão agora há pouco, aqui, o Presi- inscritos, eu queria fazer um registro de que a CPI tem
dente do HSBC, que disse que já recolheu em tributos procurado analisar em várias frentes, são várias verten-
2 bilhões de reais, já fez dividendos de mais de 300 tes de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Na pró-
milhões de reais, me parece, Deputado Alberto Gold- xima quinta-feira, nós estaremos completando três me-
man, que, na hora de confrontar ativo e passivo, po- ses e nós vamos entregar a todos os Parlamentares o
derá haver um equilíbrio entre o passivo que está sen- relatório de todas as atividades realizadas até o dia 13,
do liquidado, de forma às vezes predatória, mesmo uma relação de todos os requerimentos aprovados e
assim perante o ativo. Então, poderia haver até um uma relação de todos os documentos já encaminhados
equilíbrio ou talvez até um pequeno superávit. Mas, à CPI. A CPI encerra, na próxima quinta-feira, uma fase
de qualquer maneira, havendo superávit ou um déficit importante de audiências públicas e hoje, Coronel, esse
no desenrolar da operação toda de liquidação do registro que eu queria fazer a V.sa. é de que também a
BAMERINDUS, do ponto de vista da intervenção e da CPI por entender e por estar sensibilizada com relação
transferência de responsabilidade para o HSBC, a so- à reivindicação, respeitando evidentemente todos os
lução para os minoritários, na linha que V.Exa., Depu- procedimentos legais que já estão inclusive em tramita-
tado Alberto Goldman, nos coloca, me parece muito ção, houve por bem aprovar e convidá-lo, para prestar
conveniente, para que essa questão não se arraste esse depoimento no sentido, em especial com a colabo-
durante anos e venha lá na frente prejudicar mais ain- ração do Deputado Luiz Carlos Hauly, que se manifes-
da o Erário com indenizações. O entendimento ago- tou, e do Deputado Rubens Bueno, de buscar uma al-
ra, na linha que... pela transparência, pela seriedade ternativa junto com outros Parlamentares do Paraná
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COMISSÃO DE ECONOMIAS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Parecer da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio

Nos termos do ad. 119, caput, I, e do art. 24, §
1°, combinado com o art 166 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente deter
minou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir d8 30/04/99, por cince SG~3.:.ie6.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 10 de maio de 1999. - José
Umberto De Almeida, Secretário.

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Nelson Marchezan, tem por objetivo criar
os instrumentos para que o Governo Federal promova
a desconcentração espacial da atividade industrial no
País, visando o desenvolvimento econômico equili
brado e a redução das desigualdades regionais.

Para tanto cria o Programa de Desconcentração
de Investimentos Industriais - PDII, com a finalidade
de promover investimentos e a criação de centros e
complexos industriais nas regiões de menor densida
de industrial.

No cumprimento de sua missão o PDII poderá
se utilizar, entre outros, dos seguintes mecanismos:

I - concessão de benefícios fiscais;
11 - linhas de crédito favorecidas;
111- apoio à criação de centros industriais;
I'" - seletividade na distribuição dos investimen

tos públicos em infra-estrutura e nos novos empreen
dimentos de empresas estatais; e

V - alocação de centros de excelência em ciên
cia e tecnologia, financiados com verbas públicas,
nas áreas de menor densidade industrial.

Estabelece diretrizes para a descon
centração industrial; tendo parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela aprovação deste, e pela reje
ição do de n° 1.528/96, apensado (relator:
DEP. GERSON GABRIELLI).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de

*PROJETO DE LEI N° 1.382-A, DE 1995
(Do Sr. Nelson Marchezan)
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que hoje se manifestaram também, Deputado Basílio Constituição e Justiça e de Redação - Art.
Villani, não só em função do interesse regional, mas em 24, Ii)
buscar uma solução de algo que possa caracterizar • Projeto inicial publicado no OCN de 18/01/96

uma questão de equilíbrio e de justiça de pessoas que - Projeto apensado publicado no OCN de 14/03/96

efetivamente acred~aram na economia do País, na ativi
dade do sistema bancário nacional. Também na próxi
ma quinta-feira, daí a razão do conv~e e por entender
que essa também é uma vertente da CPI, que se preo
cupa com questões doutrinárias efetivamente, mas se
preocupa em melhorar a fiscalização e a credibilidade
do ststema. Igualmente, na próxima quinta-feira, nós es
taremos entregando a relação de todos os procedimen
tos judiciais em tram~ação com relação ao PROER.
São dezo~o ações criminais, são quatro ações por im
probidade administrativa e uma ação popular. Nós esta
remos entregando este relatório a todos os Parlamenta
res, para que depois, nos meses de janeiro e fevereiro, a
CPI também possa-se ater mesmo no recesso do Con
gresso à análise de todos os documentos que chega
ram à CPI, particularmente contando evidentemente
com o trabalho do Relator, que já se dispõe nos meses
de janeiro e fevereiro a coordenar o trabalho de análise
dessa importante documentação que chegou à Comis
são. Antes de encerrar a presente reunião, eu convoco
reunião ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 12, às
14h, no Plenário n° 5, para tomar depoimento do Srs.
Pedro Moreira Salles, Presidente do Conselho de Admi
nistração do UNIBANCO e Ezequiel Nasser, ex-Dire
tor-Presidente do Banco Excel. Também já transferi
para amanhã a pauta com os itens dos requerimentos
que constavam para deliberação no dia de hoje, para
deliberação na sessão de amanhã. Antes de encerrar a
reunião, eu concedo a palavra ao Relator, Deputado
Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Apenas para agradecer ao nosso Presidente por já
me indicar o que eu devo provavelmente... como que
serão as minhas férias. Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) 
Então, com essa observação, está encerrada a reunião.
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A proposição define os incentivos fiscais, que
contemplam o Imposto de Importação, o Imposto so
bre Produtos Industrializados e a depreciação acele
rada dos investimentos em capital fixo e remete para
o regulamento a fixação da política oficial de crédito.

Além disso, prevê que o Governo Federal poderá
promover a desapropriação de áreas destinadas à im
plantação de distritos, centros e complexos industriais.
É, ainda, incumbência do Poder Executivo realizar ou
financiar a execução de estudos de viabilidade para
identificar oportunidades e potencialidades de cada re
gião, bem como fornecer ou financiar assistência técni
ca e consultoria gerencial e mercadológica para a im
plantação de empreendimentos industriais.

Outras medidas de caráter indicativo quanto à
atuação do Governo Federal estão presentes no cor
po do texto e apontam, sempre, na direção de um tra
tamento preferencial para as regiões menos desen
volvidas pela administração direta e pelas empresas
públicas e de economia mista.

Encontra-se apenso o projeto de lei n° 1.528, de
1996, da lavra do ilustre Deputado Severino Caval
canti, que, sem referir-se à questão da desconcentra
ção industrial, cria incentivos para as empresas situa
das nos estados menos desenvolvidos da Federação.

Esse projeto, inicialmente, prevê que seja apar
tado percentual dos recursos disponíveis nas institui
ções financeiras federais para empréstimos, com ju
ros mais baixos, nos estados menos desenvolvidos.
Além disso, estipula, também, incentivos fiscais relati
vos ao Imposto de Importação, Imposto sobre Produ
tos Industrializados, Imposto sobre Operações Finan
ceiras e depreciação acelerada do capital fixo.

Adicionalmente, permite o abatimento do im
posto de renda devido, até o limite de 5% (cinco por
cento), das despesas em pesquisas tecnológicas;
cria o Fundo de Pesquisa Tecnológica com recursos
oriundos do Imposto sobre Operações Financeiras e
define os estados menos desenvolvidos como sendo
aqueles cuja renda per capita seja menor que 75% da
renda per capita nacional.

No prazo regimental próprio não foram apresen
tadas emendas aos projetos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A questão regional sempre foi uma das grandes
preocupações dos homens públicos em nosso País. A
criação da SUDENE há cerca de cinqüenta anos é
prova disso. Desde então, diversas outras instituições
foram criadas tendo o desenvolvimento regional com
ponto fulcral de suas ações.

Entretanto, muito do esforço dispendido foi infru
tífero, algumas vezes em função de erros na concep
ção e na operacionalização dos mecanismos de apoio,
outras como resultado de desvios e vícios a que, infe
lizmente, estão sujeitos quaisquer órgãos públicos.

O resultado dessa baixa eficiência na supera
ção dos desequilíbrios regionais foi a recente extin
ção da SUDAM e da SUDENE e sua substituição por
um novo modelo de agência de desenvolvimento que,
espera-se, não venha a padecer dos problemas de
suas antecessoras. Esse é, portanto, um momento
em que se busca um novo desenho institucional para
a implementação das políticas de desenvolvimento
equilibrado.

Assim, são absolutamente oportunas as iniciati
vas dos nobres Deputados Nelson Marchezan e Se
verino Cavalcanti, vindo somar-se ao debate que ora
se desenvolve sobre a questão.

A constatação de que o Brasil é um País com
um parque industrial muito desenvolvido e diversifica
do, porém, muito concentrado no que diz respeito à
sua distribuição locacional, nos dá a indicação de que
esse talvez seja o caminho natural para comerçarmos
a enfrentar, de forma eficaz, a questão da má distribu
ição espacial da renda.

Uma maior equalização da distribuição industri
al entre os estados brasileiros, com os casos de espe
cialização que possam daí surgir, trará consigo um
padrão mais equânime no que se refere à quantidade
e qualidade de postos de trabalho e de nível de rendi
mentos para os assalariados distribuídos no território
nacional.

Nesse sentido, a proposta de criação do Progra
ma de Desconcentração de Investimentos Industrias
é pertinente e pode trazer resultados positivos para
as regiões mais pobres do País.

Obviamente, a atividade econômica privada tem
como objetivo primeiro o lucro e, por isso, irá sempre
buscar localizações mais adequadas para essa finali
dade. As áreas menos desenvolvidas apresentam
custos adicionais para a atividade empresarial como
resultado da carência de infra-estrutura, da menor
qualificação da mão-de-obra, da distância dos princi
pais mercados, etc.

Por essas razões a atividade industrial se con
centra, pois os investidores não se deslocam para es
sas áreas menos favorecidas, exceto se compensa
dos, de alguma forma, pela incorrência nesses custos
adicionais. Assim, um programa de desconcentração
deve trazer benefícios que equalizem os custos em
presariais em relação às melhores opções locaciona
is disponíveis.
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Isso é exatamente o que o projeto de lei sob co
mento pretende. Ao estabelecer como diretriz para
toda a atividade governamental a preocupação com a
distribuição harmônica do parque industrial nacional
e criar incentivos específicos para essa finalidade, fi
cam geradas as condições para que a desconcentra
ção industrial de fato ocorra.

Parece-nos, S.M.J., que ambas as proposições
avançam nesse sentido. A do ilustre Deputado Nelson
Marchezan, porém, possui uma estrutura mais ade
quada e completa na medida em que se refere às di
retrizes a serem adotadas não apenas pelo Governo,
mas também por suas instituições e empresas.

Por outro lado, no que diz respeito aos incenti
vos previstos, os dois projetos são equivalentes, não
havendo no apensado qualquer instrumento que adi
cione significativamente em relação aos concedidos
no principal.

Pelas razões expostas, nosso voto é pela apro
vação do Projeto de Lei n° 1.382, de 1995, e pela rejei
ção do apensado Projeto de Lei n° 1.528, de 1996.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2001. 
Deputado Gerson Gabrielli, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimente o Projeto de Lei n01.382/1995, e rejeitou o
PL-1.528/1996, apensado, nos termos do Parecer do
relator, Deputado Gerson Gabrielli.

Participaram da votação os Senhores Deputados
Marcos Cintra, Presidente; Gerson Gaabrielli, Jaques
Wagner e Sérgio Barros, Vice-presidentes; Alex Canzia
ni, Almeida de Jesus, Delfim Netto, Edison Andrino,
Emerson Kapaz, Enio Bacci, Givaldo Carimbão, Jairo
Carneiro, João Pizzolatti, Jurandil Juarez, Léo Alcânta
ra, Márcio Fortes, Rubem Medina e Zila Bezerra, Titula
res; Aloizio Mercadante, Carlito Merss, Chico Sardelli,
Elcione Barbalho e Lidia Quinan, Suplentes.

Plenário Professor Roberto Campos, 5 de de
zembro de 2001. - Deputado Rubem Medina, no
exercício da Presidência.

·PROJETO DE LEI N° 542-8, DE 1999
(Do Sr. Paulo José Gouvêa)

Institui benefício fiscal à concessão
de bolsa de estudo, a crianças carentes,
por parte de escolas particulares; tendo
pareceres: da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela rejeição (relatora:
DEP. LAURA CARNEIRO); e da Comissão

de Educação, Cultura e Desporto, pela
rejeição (relator: DEP. EDUARDO
SEABRA).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Educação Cultura e Desporto;
de Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24,11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 04/05/99
(parecer da Comissão de Seguridade Social e FamlJia publicado
no OCO de 31/05/01)

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 542, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões de prazo para apresen
tação de emendas ao projeto, a partir de 26 de junho
de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária

I - Relatório

Com o Projeto de Lei em epígrafe, propõe-se
que as instituições de ensino de fins lucrativos pos
sam deduzir do imposto sobre a renda devido os valo
res efetivamente despendidos com bolsas de estudo
concedidas a crianças carentes.

Aberto o prazo regimental, nesta Comissão te
mática, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O PL n° 542, de 1999, já passou pela Comissão
de Seguridade Social e Família, que o rejeitou unani
memente, por razões que, a julgar pela Justificação, o
nobre Autor parece conhecer muito bem, embora se
sinta no direito de ignorá-Ias por achar que o Estado
merece amargar a redução, dos aportes ao programa
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nacional de renda mínima, "no bojo do ajuste fiscal
em curso".

Diz o Autor, textualmente, que, não obstante a
procedência dessas razões, ele continua "acred~ando

que não há nada melhor do que um bom e velho bene
fício fiscal, sinalizando para a iniciativa privada dire
ções nas quais o Estado se empenha a ponto de com
elas comprometer-se financeiramente, ainda que isso
lhe custe a reprovação dos publicistas ou do FMI".

A exemplo da Comissão de Seguridade Social e
Família discordamos totalmente de tão radical posici
onamento a favor do subsídio oficial ao ensino priva
do pago. Afinal, a Constituição Federal, art. 208, de
termina que é dever do próprio poder público oferecer
o ensino fundamental e oferecê-lo gratuitamente, im
portando résponsabilidade da autoridade o não-ofe
recimento. Além disso, o art. 213 proíbe expressa
mente que os recursos públicos sejam destinados,
não importa se de forma direta ou indireta, a escolas
de finalidade lucrativa.

Por o PL n° 542, de 1999, ferir princípios funda
mentais da organização da educação escolar em
nosso País, o voto é pela sua rejeição.

Sala da Comissão, em 30 de agosto de 2001. 
Deputado Eduardo Seabra, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 542-A/99, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Eduardo Seabra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Atila Lira e Celcita
Pinheiro, Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Costa
Ferreira, Dino Fernandes, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Ams, Gastão Vieira, Ivan Valente, João
Matos, Jonival Lucas Junior, Luis Barbosa, Minam
Reid, Nelo Rodolfo, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi, Pau
lo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor Luizinho, Tâ
nia Soares, Joel de Hollanda, Clementino Coelho,
Clóvis Volpi e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.0So-A, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Disciplina as relações jurídicas de
correntes da perda de eficácia do disposto
no artigo ~ das Medidas Provisórias
1.523/96, 1.523-1196 e 1523-2196, no tocante
à alteração do artigo 148 da Lei n° 6.213,
de 24 de julho de 1991; tendo parecer da

Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela rejeição, contra os
votos dos Deputados Arnaldo Faria de Sá,
Avenzoar Arruda, Vanessa Grazziotin e Vi
valdo Barbosa (relator: DEP. HERCULANO
ANGHINEITI).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, ti»

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público:

- -termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão.

O Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE LEI N° 2.060, DE 1999

Art. 1°. São assegurados aos empregados que
obtiverem o benefício da aposentadoria sob a vigência
da Medidas Provisórias de números 1523196,
1523-1/96 e 1523-2196 todos os direitos trabalhistas de
correntes do vínculo empregatício até então vigente.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com a apresentação do presente projeto de lei,
temos em vista disciplinar a situação jurídica dos em
pregados atingidos por disposição constante na Me
dida Provisória 1523/96, reeditada por duas vezes,
cujo prazo de validade já se extinguiu.

Trata-se do disposto no artigo 2° daqueles atos
normativos, que pretendeu alterar o artigo 148 da Lei
8.213, de 24 de julho de 1991, determinando a extin
ção automática do vínculo empregatício no caso de
empregados que obtivessem o beneflcio da aposen
tadoria.

Tal disposição veio a impedir que milhares de
trabalhadores aposentados entre outubro e dezem
bro, meses de vigência das citadas medidas provisó
rias, usufruíssem de seus direitos trabalhistas que
simplesmente deixaram de existir com a extinção do
vínculo empregatício.

O próprio governo reconheceu a injustiça de tal
situação ao editar a Medida Provisória 1523-3/96 e
seguintes, repetindo quase literalmente as anteriores
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mas excetuando, justamente, esta disposição refe
rente ao artigo 148 da Lei 8213/91.

Ao Congresso Nacional, agora, compete se utili
zar de sua prerrogativa constitucional para resolver a
situação dos atingidos pela norma provisória, possibi
litando-lhes o restabelecimento dos direitos então ex
tintos.

Pelos motivos expostos, contamos com o apoio
de nossos ilustres pares na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal para a aprovação do presente
projeto.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Paim

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.523, DE 11 DE
OUTUBRO DE 1996

Altera Dispositivos das Leis nOs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991 , e dá outras providências.

Art. 2° A Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 16....
§ 2° - O enteado e o menor tutelado equipa

ram-se a filho mediante declaração do segurado e
desde que comprovada a dependência econômica na
forma estabelecida no Regulamento.

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida
ao seguradO que completar 65 anos de idade, se ho
mem, e sessenta, se mulher, desde que tenha cum
prido a carência exigida nesta Lei e não receba bene
fício de aposentadoria de qualquer outro regime pre
videnciário.

Art. 55....

§ 2° - O tempo de atividade rural anterior a no
vembro de 1991, dos segurados de que tratam a alí
nea a do inciso I ou do inciso IV do art. 11, bem como
o tempo de atividade rural do segurado a que se refe
re o inciso VII do art. 11, serão computados exclusiva
mente para fins de concessão do beneficio previsto
no art. 143 desta Lei e dos benefícios de valor míni
mo, vedada sua utilização para efeito de carência, de
contagem recíproca e de averbação de tempo de ser
viço de que tratam os artigos 94 a 99 desta Lei, salvo
se o segurado comprovar recolhimento das contribui
ções relativas ao respectivo período, feito em época
própria.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos quími
cos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física considera
dos para fins de concessão da aposentadoria especi
al de que trata o artigo anterior será definida pelo Po
der Executivo.

§ 1° A comprovação da efetiva exposição do se
gurado aos agentes nocivos será feita mediante for
mulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou
seu preposto, com base em laudo técnico de condi
ções ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2° Do laudo técnico referido no parágrafo ante
rior deverão constar informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensi
dade do agente agressivo a limites de tolerância e re
comendação sobre a sua adoção pelo estabeleci
mento respectivo.

§ 3° A empresa que não mantiver laudo técnico
atualizado com referência aos agentes nocivos exis
tentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores
ou que emitir documento de comprovação de efetiva
exposição em desacordo com o respectivo laudo es
tará sujeita à penalidade prevista no Art. 133 desta
Lei.

§ 4° A empresa deverá elaborar e manter atuali
zado perfil profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia au
têntica deste documento.

Art. 96....

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à
obrigatoriedade de filiação à previdência social só
será contado mediante indenização da contribuição
correspondente ao período respectivo, com acrésci
mo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.

Art. 107. O tempo de serviço de que trata o Art.
55 desta Lei, exceto o previsto em seu § 2, será consi
derado para cálculo do valor da renda mensal de
qualquer benefício.

Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, o prazo a que se refere o
Art. 730 do Código de Processo Civil é de trinta dias.

Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência
Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desis
tência ou abster-se de propor ações e recursos em
processos judiciais sempre que a ação versar matéria
sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade
proferida apelo Supremo Tribunal Federal - STF sú-



Dtlzembro de 20DI DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 64893

mula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tri
bunais superiores.

Art. 148. O ato de concessão de benefício de
aposentadoria importa extinção do vínculo emprega
tício."

MEDIDA PROVISÓRIA 1.523-1, DE 12 DE
NOVEMBRO DE 1996

Altera dispositivos das Leis nOs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.

Art. 2° A Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 16....
§ 2° - O enteado e o menor tutelado equipa

ram-se a filho mediante declaração do segurado e
desde que comprovada a dependência econômica na
forma estabelecida no Regulamento.

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida
ao segurado que completar 65 anos de idade, se
homem, e sessenta, se mulher, desde que tenha
cumprido a carêncía exigida nesta Lei e não receba
beneficio de aposentadoria de qualquer outro regi
me previdenciário.

Art. 55...

§ 2° - O tempo de atividade rural anterior a no
vembro de 1991, dos segurados de que tratam a alí
nea "a" do inciso I ou do inciso IV do art. 11, bem
como o tempo de atividade rural do segurado a que
se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do beneficio
previsto no art. 143 desta Lei e dos benefícios de
valor mínimo, vedada sua utilização para efeito de
carência, de contagem recíproca e de averbação de
tempo de serviço de que tratam os artigos 94 a 99
desta Lei, salvo se o segurado comprovar recolhi
mento das contribuições relativas ao respectivo pe
ríodo, feito em época própria.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos quími
cos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física conside
rados para fins de concessão da aposentadoria es
pecial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo.

§ 1° A comprovação da efetiva exposição do
segurado aos agentes nocivos será feita mediante
formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Naci-

onal do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa
ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por mé
dico do trabalho ou engenheiro de segurança do tra
balho.

§ 2° Do laudo técnico referido no parágrafo ante
rior deverão constar informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensi
dade do agente agressivo a limites de tolerância e re
comendação sobre a sua adoção pelo estabeleci
mento respectivo.

§ 3° A empresa que não mantiver laudo técnico
atualizado com referência aos agentes nocivos existen
tes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou
que emitir documento de comprovação de efetiva expo
sição em desacordo com o respectivo laudo estará su
jeita à penalidade prevista no Art. 133 desta Lei.

§ 4° A empresa deverá elaborar e manter atuali
zado perfil profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia au
têntica deste documento.

Art. 96 .

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à
obrigatoriedade. de filiação á previdência social só
será contado mediante indenização da contribuição
correspondente ao período respectivo, com acrésci
mo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.

Art. 107. O tempo de serviço de que trata o
Art. 55 desta Lei, exceto o previsto em seu § 2, será
considerado para cálculo do valor da renda mensal
de qualquer beneficio.

Art. 130. Na execução contra o Instituto Naci
onal do Seguro Social - INSS, o prazo a que se
refere o Art. 730 do Código de Processo Civil é de
trinta dias.

Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistên
cia Social poderá autorizar o INSS a formalizar a de
sistência ou abster-se de propor ações e recursos
em processos judiciais sempre que a ação versar
matéria sobre a qual haja declaração de inconstituci
onalidade proferida apelo Supremo Tribunal Federal
- STF súmula ou jurisprudência consolidada do STF
ou dos tribunais superiores.

Art. 148. O ato de concessão de beneficio de
aposentadoria importa extinção do vínculo emprega
tício".



TITULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os plano de Benefíci
os da Social, e dá Outras Providências

Art. 148. (Revogado pela Lei nO 9.528, de
10/12/1997).

§ 4° A empresa deverá elaborar e manter atuali
zado perfil profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia au~
têntica deste documento.

Art. 96....
IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à

obrigatoriedade de filiação à previdência social só
será contado mediante indenização da contribuição
correspondente ao período respectivo, com acrésci
mo de juros moratôrios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.

Art. 107. O tempo de serviço de que trata o Art.
55 desta Lei, exceto o previsto em seu § 2, será consi
derado para cálculo do valor da renda mensal de
qualquer benefício.

. Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. o prazo a que se refere o
Art. 730 do Código de Processo Civil é de trinta dias.

Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência
Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência
ou abster-se de propor ações e recursos em processos
judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual
haja declaração de inconsttlucionalidade proferida apelo
Supremo Tribunal Federal- STF súmula ou jurisprudên
cia consolidada do STF ou dos tribunais superiores.

Art. 148. O ato de concessão de beneficio de apo
sentadoria importa extinção do vinculo empregatício".
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MEDIDA PROVISÓRIA 1.523-2 DE 12 DE comendação sobre a sua adoção pelo estabeleci-
DEZEMBRO DE 1996 mento respectivo.

Altera Dispositivos das Leis nos § 3° A empresa que não mantiver laudo técnico
8.212 e 8.213. Ambas de 24 de julho de atualizado com referência aos agentes nocivos exis-
1991, e dá outras providências. tentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores

ou que emitir documento de comprovação de efetiva
exposição em desacordo com o respectivo laudo es
tará sujeita à penalidade prevista no Art. 133 desta
Lei.

Art. 2° A Lei n. 8.213. de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

'Art. 16...

§ 2° - O enteado e o menor tutelado equipa
ram-se a filho mediante declaração do segurado e
desde que comprovada a dependência econômica na
forma estabelecida no Regulamento.

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida
ao segurado que completar 65 anos de idade, se ho
mem, e sessenta, se mulher, desde que tenha cum
prido a carência exigida nesta Lei e não receba bene
ficio de aposentadoria de qualquer outro regime pre
videnciário.

Art. 55.......
§ 2° - O tempo de atividade rural anterior a no

vembro de 1991, dos segurados de que tratam a alf
nea "a" do inciso I ou do inciso IV do Art. 11, bem
como o tempo de atividade rural do segurado a que se
refere o inciso VII do Art. 11, serão computados exclu
sivamente para fins de concessão do beneficio pre
visto no Art. 143 desta Lei e dos benefícios de valor
mínimo, vedada sua utilização para efeito de carên
cia. de contagem recíproca e de averbação de tempo
de serviço de que tratam os artigos 94 a 99 desta Lei,
salvo se o segurado comprovar recolhimento das
contribuições relativas ao respectivo período, feito em
época própria.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos,
físicos e biológicos ou associação de agentes prejudi
ciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de
que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo.

§ 1°A comprovação da efetiva exposição do se
gurado aos agentes nocivos será feita mediante for
mulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou
seu preposto, com base em laudo técnico de condi
ções ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2° Do laudo técnico referido no parágrafo ante
rior deverão constar informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensi
dade do agente agressivo a limites de tolerância e re-



Altera dispositivos das Leis nos
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e da outras providências.

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados
com base nas Medidas Provisórias na 1.523. de 11 de
outubro de 1996. 1.523-1, de 12 de novembro de
1996, 1.523-2.de 12 de dezembro de 1996, 1.523-3,
de 9 de janeiro de 1997, 1.5234, de 5 de fevereiro de
1997,1.523-5, de 6 de março de 1997, 1.523-6, de 3
de abril de 1997, 1.523-7.de 30 de abril de 1997. de
1.523-8. de 28 de maio de 1997, 1.523-9, de 27 de ju
nho de 1997, 1.523-10, de 25 de julho de 1997,
1.523-11, de 26 de agosto de 1997, 1.523-12,de 25
de setembro de 1997, 1.523-13, de 23 de outubro de
1997, e 1.596-14, de 10 de novembro de 1997.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei na 3.529, de 13 de janeiro de 1959, a
Lei n°5.527, de 8denovembrode 1968, a Lei na 5.939, de
19 de novembro de 1973, a Lei na 6.903, de 30 de abril de
1981, a Lei n° 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 20 do
Art. 38 e o Art. 100 da Lei na8.212, de 24 de julho de 1991,
o § 50 do Art. 3, o § 1° do Art. 44, o parágrafo único do Art.
71,osa'rts.139, 140, 141, 148e 152 da Leino8.213,de24
de julho de 1991, os mis. 3" e 40 da Lei na8.620, de 5 de ja
neiro de 1993, a Lei na8.641, de 31 de março de 1993, o §
40 do Art. 25 da Lei na 8.870, de 15 de abril de 1994.

Parágrafo único. (VETADO)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.080/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária

I - Relatório

O projeto de iniciativa do nobre Deputado Paulo
Paim, ao disciplinar as relações jurídicas de perda de
eficácia de dispositivo constante de Medidas Provisó
rias, assegura aos empregados que obtiveram a apo
sentadoria, durante a vigência das medidas acima
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LEI N° 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 enumeradas, todos os direitos trabalhistas decorren
tes do vínculo empregatício.

O art. 20 das Medidas Provisórias n° 1.523/96,
1.523-1/96 e 1.523-2/96, citado na emenda do proje
to, alterava a redação do art. 148 da Lei na 8.213, de
24 de julho de 1991, dispondo que "o ato de conces
são do benefício de aposentadoria importa a extinção
do vínculo empregatício:'

Isso significa que os empregados que tiveram o
benefício previdenciário concedido à época da vigência
das medidas provisórias já citadas, tiveram seu contrato
extinto, como se houvessem pedido demissão.

Tal dispositivo não foi mantido pelas Medidas Pro
visórias posteriores, tampouco foi incorporado à Lei na
9.528, de 10de dezembro de 1997 - Lei de conversão.

Não foram recebidas emendas ao projeto no
prazo regimental. '

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Nessa Comissão de mérito não podemos nos
manifestar sobre a oportunidade de disciplinar as re
lações jurídicas decorrentes de medida provisória em
texto legal posterior à lei de conversão (Lei na
9.528/97), que convalidou todos os atos praticados
com base nas medidas provisórias já citadas. Tam
pouco podemos nos ater ao fato de uma lei ser aplica
da retroativamente. Tais aspectos serão analisados
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

No entanto cabe-nos apreciar os aspectos tra
balhistas, em especial, a segurança jurídica que deve
ter o contrato de trabalho.

A aplicação de norma trabalhista retroativa, ga
rantindo ao trabalhador os direitos de contrato extinto
por dispositivo em medida provisória, posteriormente
convalidado por lei, parece-nos inócua.

Explica-se: os contratos de trabalho extintos em
virtude de concessão de benefício de aposentadoria,
o foram em 1996,0 que significa que estão irremedia
velmente prescritos, nos termos do art. 70

, inciso
XXIX da Constituição Federal.

Ainda que se reconheça o direito, os trabalhado
res não poderão postulá-lo.

Além disso, a extinção do vínculo, na vigência
das Medidas Provisórias, não foi ato de vontade do
empregador, mas sim determinação legal, convalida
da pela Lei Posterior.

A prerrogativa de disciplinar os efeitos de Medi
da Provisória já foi utilizado pelo Congresso Nacional
ao aprovar a Lei na 9.528/97.

Alterar dispositivo legal na forma pretendida
pelo nobre autor do projeto, além de gerar inseguran-



o Congresso Nacional decreta:

Art.1° O artigo 3° da Lei n° 9,131, de
24 de novembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação

"Art.3° .

Justificação

Após quatro anos, o Exame Nacional de Cursos.
conhecido como "Provão" consolidou-se como um im
portante instrumento de avaliação dos cursos. Já não
se encontra resistência por parte dos estudantes que
têm inclusive utilizado os resultados do Provão em
seu beneficio, seja para reivindicar melhoria do ensi
no ou para demonstrar a excelência da instituição de
que são egressos.

Há, entretanto, um aspecto que merece aprimo
ramento. Trata-se da ausência de compromisso por
parte do aluno com o resultado do Provão. Para uma
prova oficial de seu curso, o estudante não mede es
forços para ter um bom desempenho. Prepara-se com
antecedência, estuda com afinco sabedor de que
aquele momento terá implicações para sua vida aca
dêmica. Outra é a situação quando se trata do Provão.
Apenas a instituição e os colegas sofrerão as conse
qüências negativas se um os alguns alunos fizerem o
exame displicentemente ou o boicotarem consciente
mente, como às vezes tem ocorrido. É para corrigir

§ 1° .
§ 2° .
§ 3° A realização do exame referido no

§ 1° deste artigo é condição prévia para a
obtenção do diploma e o resultado da avali
ação constará do histórico escolar do aluno,
observado o disposto no § 6°(NR)

§ 4° Os resultados individuais obtidos
pelos alunos examinados não serão compu
tados para sua aprovação e não importarão
em qualquer restrição para a emissão do di
ploma de conclusão respectivo. (NR)

§ .
§ 6° O aluno poderá. sempre que jul

gar conveniente, submeter-se a novo exa
me, nos anos subseqüentes, fazendo jus a
incluir no seu histórico escolar a nota que
expresse seu melhor desempenho. (NR)

§ 7° O Ministério da Educação deter
minará, anualmente, os cursos a serem ava
liados. (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.PROJETO DE LEI N° 2.135-A, DE 1999

(Do Sr. Ronaldo Cezar Coelho)

Modifica dispositivos da Lei n°
9.131, de 24 de novembro de 1995; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, pela rejeição, contra os
votos dos Deputados Átila Lira e João
Matos (relator: DEP. PROFESSOR
LUIZINHO).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, li)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11- Projeto apensado: PL 2.744/00
111 - Na Comissão de Educação, Cultura e Des
porto:

# - termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado
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ça para as relações de trabalho, não terá o efeito pre- PROJETO DE LEI N° 2.135, DE 1999
tendido, não beneficiando o trabalhador, uma vez que
já estão prescritos os direitos relativos ao seu contra
to de trabalho.

Diante do exposto, somos pela rejeição do PL n°
2.080, de 1999.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2000. - De
putado Herculano Anghinetti, Relator

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, contra os votos dos Deputados Arnaldo Fa
ria de Sá, Avenzoar Arruda, Vanessa Grazziotin e
Vivaldo Barbosa, o Projeto de Lei n° 2.080/99, nos
termos do parecer do relator, Deputado Herculano
Anghinetti.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Uno Rossi e Luiz Antonio Fle
ury, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Candinho Mat
tos, Evandro Milhomem, Fátima Pelaes, Jair Meneguel
li, João Tota, José Múcio Monteiro, Luciano Castro,
Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro Henry, Ri
cardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbosa, ti
tulares' Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião
Felicia~o, Exped"o Júnior e José Carlos Elias, suplen
tes.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.
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esta situação que apresentamos esta proposta, que
terá impacto positivo sobre o aperfeiçoamento da
avaliação dos cursos superiores.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação da proposição.

Sala da Sessões 25 de novembro de 1999. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

LEI W 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

Altera Dispositivos da Lei n° 4.024,
de 20 de dezembro de 1961 e dá outras
providências.

Art. 3° Com vistas ao disposto na letra e do § 2°
do art.9 da Lei nO 4.024, de 1961 , com a redação dada
pela presente Lei. o Ministério da Educação e do Des
porto fará realizar avaliações periódicas das institui
ções e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos
fatores que determinam a qualidade e a eficiência das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

§ 1° Os procedimentos a serem adotados para
as avaliações a que se refere o caput incluirão, ne
cessariamente, a realização, a cada ano, de exames
nacionais com bases nos conteúdos mínimos estabe
lecidos para cada curso. previamente divulgados e
destinados a aferir os conhecimentos e competências
adquiridos pelos alunos em fase de conclusão dos
cursos de graduação.

§ 2° O Ministério da Educação e do Desporto di
vulgará, anualmente, o resultado das avaliações refe
ridas no caput deste artigo, inclusive dos exames pre
vistos no parágrafo anterior, informando o desempe
nho de cada curso, sem identificar nominalmente os
alunos avaliados.

§ 3° A realização de exame referido no § 1° deste
Artigo é condição prévia para obtenção do diploma
mas constará do histórico escolar de cada aluno ape
nas o registro da data em que a ele se submeteu.

§ 4° Os resultados individuais obtidos pelos alu
nos examinados não serão computados para sua
aprovação, mas constarão de documento especifico,
emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto, a
ser fornecido exclusivamente a cada aluno.

§ 5° A divulgação dos resultados dos exames,
para fins diversos do instituído neste artigo, implicará
responsabilidade para o agente. na forma da legisla
ção pertinente.

§ 6° O aluno poderá. sempre que julgar conveni
ente, submeter-se a novo exame, nos anos subse
qüentes. fazendo jus a novo documento especifico.

7° A introdução dos exames nacionais, como
um dos procedimentos para avaliação dos cursos de
graduação, será efetuada gradativamente, a partir do
ano seguinte á publicação da presente lei, cabendo
ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto de
terminar os cursos a serem avaliados

PROJETO DE LEI N° 2.744, DE 2000
(Do Sr. Átila Lira)

Altera a Lei n° 9.191, de 24 de no
vembro de 1995, que institui o exame na
cional de cursos de graduação.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 3° da Lei n° 9.191, de 24 de novem
bro de 1995 fica com a seguinte redação:

"Art. 3° Com vistas ao disposto na letra
e do § 2° do art. 9° da Lei n° 4.024, de 1961,
com a redação dada pela presente Lei, o
Ministério da Educação fará realizar avalia
ções periódicas das instituições e dos cur
sos de nível superior, fazendo uso de proce
dimentos e critérios abrangentes dos diver
sos fatores que determinam a qualidade e a
eficiência das atividade de ensino, pesquisa
e extensão.

§ 10 Os procedimentos a serem adota
dos para as avaliações a que se refere o ca
put incluirão necessariamente, a realização,
a cada ano, de exames nacionais com ba
ses nos conteúdos mínimos estabelecidos
para cada curso, previamente divulgados e
destinados a aferir os conhecimentos e
competências adquiridos pelos alunos em
fase de conclusão dos cursos de gradua
ção.

§ 2° O Ministério da Educação e do
Desporto divulgará, anualmente, o resultado
das avaliações referidas no caput deste ar
tigo, inclusive dos exames previstos no pa
rágrafo anterior, informando o desempenho
de cada curso e dos candidatos individual
mente.
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Art. 3° Com vistas ao disposto na letra e do § 2° do
art. 9° da Lei n° 4.024, de 1961, com a redação dada
pela presente Lei, o Ministério da Educação e do Des
porto fará realizar avaliações periódicas das instituições
e dos cursos de nível superior, fazendo uso de procedi
mentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que
determinam a qualidade e a eficiência das atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

§ 1° Os procedimentos a serem adotados para
as avaliações a que se refere o caput incluirão, ne
cessariamente, a realização, a cada ano, de exames
nacionais com base nos conteúdos mínimos estabe
lecidos para cada curso, previamente divulgados e
destinados a aferir os conhecimentos e competências
adquiridos pelos alunos em fase de conclusão dos
cursos de graduação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995.

Altera dispositivos da Lei n° 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:

Justificação

§ 3° A realização do exame referido no a um futuro empregador que, em que pese o curso que
§ 1° deste artigo é condição prévia para ob- freqüentou, sua menção o situa dentre os bons alunos
tenção do diploma e constará do histórico do País. Logo, a divulgação dos resultados individuais
escolar de cada aluno a data em que a ele do "provão" terá, como conseqüência, livrar de injusto
se submeteu e a nota ou menção obtida. estigma, os bons alunos capazes de superar as fracas

§ 4° O aluno poderá, sempre que jul- condições do curso em que se formaram.
gar conveniente, submeter-se a novo exa- Por outro lado, um aluno com má avaliação no
me, nos anos subseqüentes, fazendo jus a Exame Nacional de Cursos, egresso de um curso
nova anotação em seu histórico escolar. com avaliação boa, não poderá mais se esconder

§ 5° A introdução dos exames nacio- sob a média elevada do curso em que se formou, obti-
nais, como um dos procedimentos para a da às custas dos seus colegas.
avaliação de cursos e para registro profissi- Uma lei, como a proposta, terá, portanto, a fun-
onal, será efetuada gradativamente, a partir ção de proteger a sociedade dos maus profissionais,
da publicação da presente Lei, cabendo ao que não são poucos, egressos de bons cursos e uni-
Ministro de Estado da Educação determinar versidades famosas, bem como, os bons profissiona-
os cursos a serem avaliados." is, que não são poucos, egressos de cursos fracos e

instituições com reputação discutível.
Por isto, estamos certos de que o projeto de lei que

ora apresentamos à consideração de nossos pares, en
contrará acolhida favorável por responder aos d~ames

de Justiça e aos melhores interesses da coletividade.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2000. - Deputa

do Átila Lira

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

A avaliação dos cursos do ensino superior re
presentou um importantíssimo avanço no sistema
educacional brasileiro. Com a implantação de avalia
ção rotineiras das instituições, através dos cursos que
oferecem, criou-se um efetivo mecanismo de controle
social da educação superior.

O instrumento mais importante para a avaliação
da educação superior é o exame nacional de cursos,
conhecido como "provão". Criado pela Lei n° 9.191,
de 24 de Novembro de 1995, trata-se de um teste
que, não obstante a reação daqueles que têm medo
de serem avaliados e se consideram acima do julga
mento da sociedade, tem indicado as instituições pú
blicas e privadas que devem e não devem ser apoia
das por recursos públicos e pelas mensalidades pa
gas pelos estudantes e suas famílias.

O provão possui, porém, um potencial de uso
que vai muito além da avaliação de cursos, embora
seja este um objetivo importantíssimo. É um exame
individual e, por esta razão, mede o desempenho dos
formando nos diversos cursos superiores. Os cursos
são avaliados pela média dos desempenhos individu
ais de seus estudantes de último ano.

Em se tratando de um exame individual, nada
mais natural que seja usado, também, para que a so
ciedade e o mercado de trabalho sejam informados
do desempenho de cada candidato. Atualmente, isto
não ocorre, sendo informada apenas a média dos cur
sos, sem a identificação dos estudantes e do desem
penho que obtiveram.

Assim, um aluno com boa avaliação, egresso de
um curso com avaliação fraca, sempre poderá mostrar
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§ 2° O Ministério da Educação e do Desporto divul
gará, anualmente, o resultado das avaliações referidas
no caput deste artigo, inclusive dos exames previstos no
parágrafo anterior, informando o desempenho de cada
curso, sem identificar nominalmente os alunos avaliados.

§ 3° A realização de exame referido no § 1° deste
artigo é condição prévia para obtenção do diploma,
mas constará do histórico escolar de cada aluno ape
nas o registro da data em que a ele se submeteu.

§ 4° Os resultados individuais obtidos pelos alu
nos examinados não serão computados para sua
aprovação, mas constarão de documento específico,
emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto, a
ser fornecido exclusivamente a cada aluno.

§ 5° A divulgação dos resultados dos exames,
para fins diversos do instituído neste artigo, implicará
responsabilidade para o agente, na forma da legisla
ção pertinente.

§ 6° O aluno poderá, sempre que julgar conveni
ente, submeter-se a novo exame, nos anos subse
qüentes, fazendo jus a novo documento específico.

§ 7° A introdução dos exames nacionais, como
um dos procedimentos para avaliação dos cursos de
graduação, será efetuada gradativamente, a partir do
ano seguinte à publicação da presente lei, cabendo
ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto de
terminar os cursos a serem avaliados.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI N° 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

Fixa as Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional.

TíTULO IV
Da Administração do Ensino

Art 9° As Câmaras emitirão pareceres e decidi
rão, privativa e os assuntos a elas pertinentes, caben
do, quando for o caso, recurso ao art. autonomamen
te, Conselho pleno.

.. Artigo, caput, com redação dada pela Lei n°
9.131, de 24-11-1995.

§ 1° São atribuições da Câmara de Educação
Básica:

a)examinar os problemas da educação infantil,
do ensino fundamental, da educação especial e do

ensino médio e tecnológico e oferecer sugestões para
sua solução;

b)analisar e emitir parecer sobre os resultados
dos processos de avaliação dos diferentes níveis e
modalidades mencionados na alínea anterior;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares pro
postas pelo Ministério da Educação e do Desporto;

d) colaborar na preparação do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução no âmbito
de sua atuação;

e) assessorar o Ministro de Estado da Educação
e do Desporto em todos os assuntos relativos à edu
cação básica;

f) manter intercâmbio com os sistemas de ensi
no dos Estados e do Distrito Federal, acompanhando
a execução dos respectivos Planos de Educação;

g) analisar questões relativas à aplicação da le
gislação referente à educação básica.

*§ 1° com redação dada pela Lei n° 9.131, de
24-11-1995.

§ 2° São atribuições da Câmara de Educação
Superior:

a) analisar e emitir parecer sobre os resultados
dos processos educação superior;

b) oferecer sugestões para a elaboração do Pia
no Nacional acompanhar sua execução, no âmbito de
sua atuação;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares pro
postas pelo Ministério da Educação e do Desporto,

. para os cursos de graduação;

d) deliberar sobre os relatórios encaminhados
pelo Ministério da Educação e do Desporto sobre o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos
por instituições de ensino superior, assim como sobre
autorização prévia daqueles oferecidos por institui
ções não universitárias;

e) deliberar sobre a autorização, o credencia
mento e recredenciamento periódico de instituições
de educação superior, inclusive de universidades,
com base em relatórios e avaliações apresentados
pelo Ministério da Educação e do Desporto;

f) deliberar sobre os estatutos das universidades
e o regimento das demais instituições de educação su
perior que fazem parte do sistema federal de ensino;

g) deliberar sobre os relatórios para reconheci
mento periódico de cursos de mestrado e doutorado,
elaborados pelo Ministério da Educação e do Despor
to, com base na avaliação dos cursos;

h) analisar questões relativas à aplicação da le- .
gislação referente à educação superior;
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i) assessorar o Ministro de Estado da Educação
e do Desporto nos assuntos relativos à educação su
perior.

* § 2° com redação dada pela Lei n° 9.131, de
24-11-1995.

§ 3° As atribuições constantes das alíneas d, e e
f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, em
parte ou no todo, aos Estados e ao Distrito Federal.

* § 3° com redação dada pela Lei n° 9. 131, de
24-11-1995.

§ 4° O recredenciamento a que se refere a alí
nea "e" do § 2° poderá incluir determinação para a de
sativação de cursos e habilitações.

*§ 4° com redação dada pela Lei n° 9.131, de
24-11-1995

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Ofício n° P- 018/2001

Brasília, 29 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito de V.Exa nos termos regimentais, provi

dências no sentido de ser apensado ao Projeto de Lei
n° 2.135/99, do Sr. Ronaldo Cezar Coelho, que "modi
fica dispositivos da Lei n° 9.131, de 24 de novembro
de 1995", o Projeto de Lei n° 2.744/2000, do Sr. Átila
Lira, que "altera a Lei n° 9.191 , de 24 de novembro de
1995, que institui o exame nacional de cursos de gra
duação, por tratarem de matérias análogas.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido mares
Guia, Presidente

"Defiro a apensação do PL n°
2.744/2000 ao PL n° 2.135/99. Oficie-se e,
após, publique-se".

Em 20 de abril de 2001. - Aécio Ne
ves, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.135, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na

Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária

Parecer Vencedor

Na sessão de 5 de dezembro de 2001 , a Comis
são de Educação, Cultura e Desporto rejeitou o pare
cer do relator, acolhendo as razões de nosso voto em
separado, nos seguintes termos:

O Projeto de Lei n° 2.135, do nobre Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, e o Projeto de Lei n° 2.744,
apensado, do ilustre Deputado Átila Lira, propõem o
registro da nota do Exame Nacional de Curso, o "Pro
vão 'no histórico escolar do aluno. Ambos os projetos
deixam claro que esta nota não sena computada para
a aprovação do aluno, nem implicariam restrição para
a obtenção do diploma.

Importante lembrar que os resultados do Exame
Nacional de Cursos, a titulação e o regime de trabalho
docente, assim como as condições de infra-estrutura
física e técnica, são critérios fundamentais no proces
so de credenciamento e recredenciamento dos esta
belecimentos de ensino superior, públicos e privados.

Quanto aos projetos em exame, infelizmente,
não posso concordar com as proposições nem com
os argumentos apresentados pelos seus autores e,
por conseqüência, com os do ilustre relator.

Primeiro, é importante destacar que a forma atu
ai de registro da nota, em um documento em separa
do, pode ser cobrada a qualquer momento, não per
mitindo que um estudante venha a "esconder-se" por
detrás da média de sua instituição, como sugerido na
justificativa de um dos projetos. Portanto, a sociedade
e o mercado de trabalho têm a informação necessária
sempre e quando for de seu interesse, sem que seja
necessário registrá-Ia no histórico escolar. E, neste
sentido, quanto mais alta a nota, melhor para o aluno.

Segundo, são inúmeras as implicações pedagó
gicas da proposta, dentre as quais mencionarei ape
nas duas: De um lado, o acréscimo da nota do "Pro
vão" às demais notas do histórico escolar implicaria
significativa confusão entre um processo de avaliação
formativa (várias notas ao longo do curso) com uma
única avaliação. O que vale mais? As avaliações fei
tas por vários professores - mediante vários instru
mentos de avaliação (provas, trabalhos, experimen
tos, etc.) ao longo de vários anos - ou o resultado de
uma única prova, feita em um domingo de manhã? A
moderna ciência pedagógica há muito denuncia a in-
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suficiência das chamadas "provas gerais", dando ên
fase à avaliação formativa, que possibilita acompa
nhar o crescimento do estudante e superar as dificul
dades encontradas.

De outro lado, a nota do "Provão» expressa o
desempenho do aluno em um conjunto de questões
que pretendem referir-se a um mínimo de conheci
mentos e habilidades básicas em cada profissão. São
construídas a partir de um perfil profissional desejado
ou esperado pelos especialistas consultados para tal.
É, portanto, uma construção abstrata. Não expressa a
riqueza que os currículos das instituições oferecem e
que são um indicador muito mais efetivo da compe
tência dos graduandos. A prova contém uma expecta
tiva do total de conteúdos que um curso deveria ensi
nar. Necessariamente, a prova não contempla os con
teúdos efetivamente ensinados nos cursos, seja por
que as instituições fazem opções de especialização,
seja porque enfatizam as questões regionais, seja
porque o ensino é insuficiente. Portanto, no Provão, o
formando não está sendo avaliado por aquilo que lhe
foi ensinado na instituição; está sendo avaliado por
uma medida geral daquilo que a instituição deveria
ter-lhe ensinado.

Cabe, portanto, a pergunta: a quem interessa a
inovação proposta?

Ao aluno, certamente não, pois se o "Provão" pas
sasse a ser parte de seu histórico escolar, estaria mas
carando seu desempenho acadêmico real, comprovado
a cada semestre, ao longo de vários anos de estudo. Na
forma atual, o resultado do "Provão" é apenas uma in
formação pontual a mais sobre seu desempenho, como
poderia ser, por exemplo, sua participação em algum
concurso público, em estágios ou em provas de sua en
tidade profissional (OAB, CREA, CRM etc.).

Ao Governo também não interessa a proposi
ção. Após seis anos de vigência do "Provão", o Gover
no não tomou a iniciativa de propor esta alteração,
exatamente por sua inadequação pedagógica e ope
racional. Imagine-se a complicação burocrática e as
possibilidades de fraude se uma instituição tivesse de
refazer históricos escolares a cada vez que um
ex-aluno se submetesse novamente ao "Provão".

Observem, senhores e senhoras, que o
IN EP/MEC não centra sua atuação na análise dos re
sultados numéricos, isto é, as notas de cada curso,
em cada instituição. Ao contrário, para fazer o ran
king, ou hierarquia entre as instituições, utiliza-se de
uma medida estatística - a curva de Gauss, ou a cur
va de distribuição normal, em ''forma de sino" - que
permite a divulgação dos resultados de forma compa-

rativa, considerando as médias obtidas e a dispersão
(ou desvio padrão) ao redor da média.

Com bem argumentam os Autores das proposi
ções, são as instituições que, aparentemente, mais se
beneficiariam com a medida ora proposta. E, principal
mente, as instituições privadas. Como estas, em geral,
têm dificuldade em alcançar alta pontuação em itens
como titulação dos professores e infra-estrutura física
e técnica, fundamentais para seu recredenciamento, a
tendência é a de transferir aos alunos grande parte da
responsabilidade pelo resultado global da avaliação da
instituição. Trata-se, na verdade, de uma hipótese ou
de uma expectativa de que, sob a pressão de ter a nota
do Provão incluída no histórico escolar, os alunos seri
am mais esforçados. Este tipo de argumento, além de
inadequado pedagogicamente, não contribui para a
melhoria da educação (do ensino, da qualificação de
professores e da infra-estrutura) que é, afinal, o objeti
vo visado pelo Provão e pela sistemática de avaliação
hoje adotada pelo Governo. Não há nenhuma compro
vação desta hipótese, nem de que os alunos não este
jam se esforçando. Parece apenas uma estratégia de
transferência de responsabilidade.

A partir destas considerações, gostaria de compar
tilhar com os senhores e as senhoras, parlamentares
desta Comissão, as 4 médias mais altas dos 13 cursos
participantes do Provão, no ano de 1999, conforme divul
gado pelo INEPIMEC, no "Relatório Síntese de 1999":

Curso de Direito - nota máxima 97,S. Cerca de
SO% dos graduandos obtiveram nota entre 31,2 e 52,S.

Curso de Engenharia Elétrica - nota máxima 97.
Cerca de SO% dos graduandos obtiveram nota entre
19 e SO.

Curso de Medicina - nota máxima 91. Cerca de
50% dos graduandos obtiveram nota entre 42 e 59.

Curso de Odontologia - nota máxima 85. Cerca
de SO% dos graduandos obtiveram nota entre 41 ,2 e 5S.

Como vemos, a nota de um formando só faz
sentido quando comparada com a média de seus cur
so. Estes resultados nos dizem mais sobre as provas
do que sobre os alunos, a quem alguns estão queren
do transferir a responsabilidade pelo desempenho
das instituições. As médias de cada curso só têm va
lor quando trabalhadas comparativamente. Como a
prova é ampla, tende a representar um "ideal" em
cada curso, o desempenho médio será sempre muito
baixo. Por causa mais da prova do que dos alunos.

Diante do exposto, e pela complexidade do as
sunto, apelo aos senhores e senhoras deputados e
deputadas desta Comissão, para que a nossa deci
são não venha a prejudicar os estudantes, sem trazer
benefício algum ao sistema de educação superior,
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que precisa ser melhorado e aperfeiçoado, com medi
das salutares, pedagógica e cientificamente corretas.
E não com medidas que, sob a aparência de aumen
tar a responsabilidade dos alunos, na verdade aca
bam por reduzir a responsabilidade das mantenedo
ras das instituições de educação superior, sejam elas
do setor público e do setor privado, pela qualidade do
ensino oferecido.

E, por isso, outro não poderá ser nosso voto se
não pela rejeição do parecer do ilustre relator, Depu
tado João Matos e, por conseqüência, dos projetos de
lei sob exame.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Professor Luizinho

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto
de Lei n° 2.135/99 e o Projeto de Lei n°2.744/2000,
apensado, nos termos do parecer vencedor do Depu
tado Professor Luizinho, contra os votos dos Deputa
dos Átila Ura e João Matos, cujo parecer passou a
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Ura e Celcita
Pinheiro, Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Costa
Ferreira, Dino Fernandes, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Ams, Gastão Vieira, Ivan Valente, João
Matos, Jonival Lucas Junior, Luis Barbosa, Miriam
Reid, Nelo Rodolfo, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi, Pau
lo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor Luizinho, Tâ
nia Soares, Joel de Hollanda, Clementino Coelho,
Clóvis Volpi e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001 
Deputado Walfrido Mares Guia presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOÃO MATOS

I - Relatório

Tramitam, para análise desta Comissão, os Pro
jetos de Lei nOs 2.135, de 1999 e 2.744, de 2000, de
autoria, nespectivamente, dos Nobres Deputados
Ronaldo Cezar Coelho e Átila Lira.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, 11 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, sendo
conclusiva a apreciação por parte desta Comissão.

Cumpridos os procedimentos e regimentais,
não foram recebidas emendas aos Projetos.

É o relatório.

11- Voto

Após seis anos, o Exame Nacional de Cursos
conhecido como "Provão", consolidou-se como im
portante elemento para a avaliação das instituições
de ensino superior. Ao contrário do que supunham
aqueles critérios que consideravam que o mecanismo
fosse desfavorável à Universidade Pública, restou
comprovado exatamente o contrário: as instituições
públicas são apontadas como aquelas que, em regra,
têm mais qualidade.

Os projetos de lei - ambos muito semelhantes 
pretendem que o Provão, a par de ser uma avaliação
preliminar da qualidade daquele profissional que está
em vias de se formar. Trata-se de medida que benefi
cia o estudante de bom rendimento, ainda que o seu
curso não seja bem avaliado, e impede que o profissi
onal com deficiência de formação passe desapercebi
do por ser seu curso bem avaliado. Não se trata de
medida contra o aluno - já que, a qualquer tempo po
derá comprovar que supriu as deficiências, realizan
do novo exame, cuja nota substituirá em seu histórico
escolar a nota desfavorável. Trata-se de uma medida
de defesa da sociedade.

Pelo exposto, voto favoravelmente aos Projetos
de Lei n° 2.135, de 1999 e PL n° 2.744, de 2000, na
forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, de 2001 - Deputado João
Matos Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N°2.135, DE 1999

Modifica a Lei n° 9.131, de 24 de no
vembro de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 3° da Lei n° 9.131, de 24 de no

vembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

'Art. 3° Com vistas ao disposto na letra
e do § 2° do art. 9° da Lei n° 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, com a redação dada
pela presente Lei, o Ministério da Educação,
fará realizar avaliações periódicas das insti
tuições e dos cursos de nível superior fa
zendo uso de procedimentos e critérios
abrangentes dos diversos fatores que deter
minam a qualidade e a eficiência das ativi
dades de ensino, pesquisa e extensão.

§ 1° .
§ 2° O Ministério da Educação divulga

rá, anualmente, o resultado das avaliações
referidas, no caput deste artigo, inclusive
dos exames previstos no parágrafo anterior,
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informando o desempenho de cada curso e
identificando os alunos avaliado s e suas
respectivas instituições.

§ 3° A realização do exame referido no
§ 1° é condição prévia para a obtenção do
diploma e o resultado da avaliação e a data
de sua realização constarão do histórico es
colar do aluno, observado o disposto no § 6°.

§ 4° O desempenho no exame a que
se refere o § 1° não será componente de
avaliação do aluno para efeito de sua apro
vação no curso e não importará qualquer
'restrição para emissão do diploma de con
clusão respectivo. (NR)

§ 5° .
§ 6° O aluno poderá, sempre que jul

gar conveniente, submeter-se a novo exa
me, nos anos subseqüentes, tendo direito
de fazer substituir em seu histórico escolar,
nota que lhe seja desfavorável por aquela
que expresse o seu melhor desempenho.
(NR)

§ ]O o Ministério da Educação determi
nará anualmente, os cursos a serem avalia
dos. (NR)

Sala da Comissão, de 2001 - Deputado João
Matos. Relator

COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ND 2.135/99

Nos termos do art. 119, caput, 11 e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas ao substitutivo, a partir de 25 de setem
bro de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Substitutivo.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001 - Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária.

*PROJETO DE LEI N°2.621-B, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Dispõe sobre o acesso de estrangei
ro ao mercado de trabalho brasileiro; ten
do pareceres: da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, pela
aprovação, com substitutivo (relator:
Dep. Synval Guazzelli); e da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ-

blico, pela aprovação, nos termos do
substitutivo da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (relator:
Dep Bonifácio de Andrada).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação - Art. 24,11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 1°-4-00
(Parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Oefesa Na
cional publicado no OCO de 24-8-00)

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.621-A/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O projeto em apreço tem por objetivo condicio
nar o exercício de trabalho, ofício ou profissão por es
trangeiro não residente no Brasil ao princípio da reci
procidade de tratamento por parte do país de nacio
nalidade do interessado.

Na Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, recebeu um Substitutivo, para resguar
dar o interesse do trabalhador nacional.

Não foram recebidas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição sob análise é de todo oportuna.
Como bem esclarece seu ilustre autor, Deputa

do Bispo Rodrigues, em sua justificação, "salta em
destaque a questão do ingresso, no mercado de tra
balho brasileiro, de chilenos, espanhóis etc, em fla-



64lJ04 Quarta-leira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS D~zell1bro de 200 I

grante disputa por postos de trabalho, numa concor
rência onde os brasileiros sempre perdem".

Esse quadro é destacado quando se tem em
consideração os alarmantes índices de desemprego,
que afligem todos os trabalhadores nacionais.

A observância ao princípio da reciprocidade de
tratamento, como condicionante à admissão de
mão-de-obra estrangeira é um critério de suma im
portância, na medida em que impõe tratamento igua
litário entre brasileiros e estrangeiros.

Merece destaque a sugestão acolhida pela Co
missão Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
que aprovou o parecer do Deputado Synval Guazzelli,
para resguardar o interesse do trabalhador nacional,
consonância com o que dispõe a Lei n° 6.815, de 19
de setembro de (Estatuto do Estrangeiro).

Assim, somos pela aprovação do Projeto de Lei
n' 2621, de 2000, nos termos do Substitutivo da Comis
são de Relações Exterior Defesa Nacional, destacan
do seus fundamentos jurídicos e sociais.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2001. 
Deputado Bonifácio de Andrada, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
2.621-A/00, nos termos do substitutivo da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e do pa
recer do relator, Deputado Bonifácio de Andrada.

Estiveram presentes os senhores Deputados,
Freire Júnior, Presidente; Uno Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Candinho
Mattos, Evandro Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Me
neguelli, João Tota, José Múcio Monteiro, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro
Henry, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo
Barbosa, titulares; Arnaldo Faria de Sã, Coriolano Sa
les, Damião Feliciano, Expedito Júnior e José Carlos
Elias, suplentes.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

*PROJETO DE LEI N°3.148-B, DE 2000
(Do Sr. Romeu Queiroz)

Dá ao trecho da BR-418 situado no
Estado de Minas Gerais, o nome de "Ro
dovia Deolisano Rodrigues de Sousa";
tendo pareceres: da Comissão de Viação
e Transportes, pela aprovação (relator:
Dep. Márcio Matos); e da Comissão de

Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação (relator: Dep, Eduardo Seabra),

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Educação, Cultura e Desporto; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,11))

'Projeto inicial publicado no OCO de 15-06-00

(parecer da Comissão de Viação e Transporles publicado no .
OCO de 31-5-01)

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.148, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput,l e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas ao projeto, a partir de 26 de junho de
2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n03148, de 2000, do ilustre De
putado Romeu Queiroz, dá o nome de "Rodovia Deo
Iisano Rodrigues de Sousa" a trecho da BR - 418, no
Estado de Minas Gerais.

O PL já recebeu aprovação de mérito técnico,
por unanimidade, sem emendas, no âmbito da Co
missão de Viação e Transportes, nos termos do Rela
tor, Deputado Márcio Santos.

Cabe agora à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto (CECD) examinar a matéria quanto ao mé
rito educacional e cultural. Esgotado o prazo regula
mentar, o PL em pauta não recebeu emendas.

1\ - Voto do Relator

A proposição em apreço objetiva homenagear o
produtor rural e político Deolisano Rodrigues de Sou
za (1911-1998), uma das pessoas que mais se desta
cou na luta pela consolidação e melhoria da BR-418,
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vale dizer, da região nordeste do Estado de Minas Ge- COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
rais. DESPORTO

Trata-se de justa homenagem, a julgar pelo per
fil biográfico do ilustre homenageado, fornecido pelo
autor na justificação de seu projeto. Assim, recomen
do aos meus nobres pares nesta Comissão que leiam
a biografia de Deolisano Rodrigues de Sousa, pois
acredito que uma vida como a dele tem papel educati
vo, e honra a cultural nacional.

Voto, assim, pela aprovação, quanto ao mérito
educacional e cultural, do Projeto de Lei nO 3148, de
2000, do ilustre Deputado Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2001. 
Deputado Eduardo Seabra, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 3.148/2000, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Eduardo Seabra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira e Celcita
Pinheiro, Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Costa
Ferreira, Dino Fernandes, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Arns, Gastão Vieira, Ivan Valente, João
Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa, Miriam
Reid, Nelo Rodolfo, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi, Pau
lo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor Luizinho, Tâ
nia Soares, Joel de Hollanda, Clementino Coelho,
Clóvis Volpi e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente

*PROJETO DE LEI N°4.414-A, DE 2001
(Do Sr. Cézar Schirmer)

Institui o Dia Nacional do Supervi
sor Educacional; tendo parecer da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação (relator: Dep. Joel de Hol
landa).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 3·4·01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.414, DE 2001

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Re
gimento 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, a partir de 28
de maio de 2001, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2000. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária

I - Relatório

O Projeto de lei do ilustre Deputado Cézar
Schirmer propõe a instituição do Dia Nacional do
Supervisor Escolar, a ser comemorado no dia 22 de
agosto.

Não foram apresentadas emendas à proposi-
ção.

11 - Voto do Relator

A Supervisão Escolar é uma das atividades
educacionais previstas na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei nO 9.394, de 1996), com
o objetivo de apoiar e complementar o trabalho pe
dagógico.

Trabalhando em colaboração com o Orienta
dor Educacional, o Supervisor Educacional é parte
da equipe pedagógica da escola, a qual tem como
função promover o melhor desenvolvimento das ati
vidades educacionais.

O supervisor escolar ocupa-se do planejamen- .
to das atividades educativas que é feito em parceria
direta com professores; é responsável pelo acompa
nhamento da implementação daquelas atividades e
pela avaliação do desempenho da escola. Diante
das reconhecidas dificuldades porque passa o siste
ma educacional, a contribuição de um profissional
especializado constitui-se em mais um fator para a
melhoria da qualidade da escola e do desempenho
dos alunos, não só nas atividades escolares, mas
em toda a sua vida.

Ainda que não se trate de uma profissão es
pecífica, poís o Supervisor é, antes de tudo, um
educador, a atividade de supervisão constitui-se
em campo especializado de conhecimentos e exi
ge formação específica, seja como área de con-



I - Relatório

O projeto de lei em pauta, de autoria do Deputa
do Júlio Redecker, tem por objetivo instituir o "Dia Na
cional do Curtidor", a ser comemorado anualmente
no dia 20 de março. "

O autor da proposição salienta que o setor de cou
ros ocupa lugar de destaque na economia nacional,
sendo responsável pela produção de 32 milhões de uni
dades por ano, abastecendo todo o mercado interno e
gerando, somente no ano passado, U$740 milhões de
divisas por conta das exportações. Face à dimensão
que esse segmento vem imprimindo à economia nacio
nal, é que se pretende instituir o "Dia Nacional do Curti
dor", como forma de homenagear os empreendedores
e os trabalhadores do ramo curtidor.

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno
desta Casa, o projeto foi distribuído às Comissões de
Educação, Cultura e Desporto (CECD) e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (CCJR).

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao projeto. Cabe-nos, agora, por de
signação da Presidência da CECD, a elaboração do
parecer, onde nos manifestaremos acerca do mérito
cultural da proposição.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Em que pese as nobres intenções do Deputado
Júlio Redecker, autor da presente proposição, consi
deramos que a instituição do "Dia Nacional do Curti
dor" não se enquadra no rol das datas comemorativas
de evidente significação social ou de especial interes
se público, que encontram respaldo jurídico-constitu
cional no art. 215, § 2° de nossa Carta Magna, que
dispõe in verbis: "A lei disporá sobre a fixação de da-

SUMÁRIO

111 - Parecer da Comissão

*PROJETO DE LEI N° 4.674-A, DE 2001
(Do Sr. Júlio Redecker)

Institui o Dia Nacional do Curtidor,
nas condições que especifica; tendo pa
recer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, pela rejeição (relator: Dep.
Gastão Vieira).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

-Projeto inicial publicado no OCO de 19·5·01

64906 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 200l

centração do curso de pedagogia seja como curso COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA
de especialização. E DESPORTO '

Parece-nos justo e oportuno, portanto, que se
estabeleça uma data em homenagem ao Supervisor TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Educacion~l, co~o forma de registrar o reconheci- PROJETO DE LEI W 4.674 DE 2001
mento e o incentivo ao seu trabalho. '

Diante do exposto, pela relevância da proposta, Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi-
somos de parecer favorável à aprovação do Projeto mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi-
de Lei n° 4.414, de 2001 , de autoria do ilustre Deputa- dente determinou a abertura - e divulgação na
do Cézar Schirmer. Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-

Sala da Comissão, 26 de junho de 2001. _ sentação de emendas ao projeto, a partir de 26 de ju-
Deputado Joel de Hollanda, Relator nho de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,

não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001. - Car
la Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 4.414/2001, nos termos
do parecer Relator, Deputado Joel de Hollanda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira e Celcita
Pinheiro, Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Costa
Ferreira, Dino Fernandes, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Arns, Gastão Vieira, Ivan Valente, João
Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa, Miriam
Reid, Nelo Rodolfo, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi, Pau
lo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor Luizinho, Tâ
nia Soares, Joel de Hollanda, Clementino Coelho,
Clóvis Volpi e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputada Celcita Pinheiro, Vice-Presidente no Exer
cício da Presidência



I - Relatório

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

Trata de Projeto de Decreto legislativo que
aprova o ato constante do Decreto n° 1.051, de 2001,
mencionado em epígrafe.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática se pronunciou pela homologação
do Ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto legislativo que aqui se examina.

Vem em seguida o PDl a este Colegiado, onde
se lança o presente parecer.

É o relatório.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

11 - Voto do Relator

Incumbe a este Colegiado pronunciar-se sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
das proposições a ele submetidas, na forma regimental.

É da competência do Congresso Nacional apre
ciar os atos de concessão e renovação de emissora
de rádio e televisão, consoante o inciso XII do art. 49
da Constituição Federal. Esta relatoria não detectou a
menor eiva de inconstitucionalidade, injuridicidade ou
de má técnica legislativa no Projeto.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.051, de 2001.

Sala de Comissão, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 1.051/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Zenaldo Coutinho. Os Deputados Geraldo Mage
la, José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh e Marcos Rolim abstiveram-se de votar.

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Transamazônica FM. a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria na localidade de Porto Velho, Estado
de Rondônia; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de lei na 4.674/2001, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Gastão Vieira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira e Celcita
Pinheiro, Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Costa
Ferreira, Dino Fernandes, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Arns, Gastão Vieira, Ivan Valente, João
Matos, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbosa, Miriam
Reid, Nelo Rodolfo, Nice lobão, Osvaldo Biolchi, Pau
lo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor luizinho, Tâ
nia Soares, Joel de Hollanda, Clementino Coelho,
Clóvis Volpi e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 1.051-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.605/00
TVR N° 461/00
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tas comemorativas de alta significação para os dife- técnica legislativa (relator: Dep. Zenaldo
rentes segmentos étnicos nacionais." Coutinho).

Recentemente, esta Comissão, de forma acer- (À Comissão de Constituição e Justiça
tada, votou a Súmula de Recomendações n0 01/2001, e de Redação (Art. 54))
em que sugere aos Deputados integrantes da mesma 'Projeto inicial publicado no OCO de 7-6-01

a rejeição de projetos de lei, que venham instituir SUMÁRIO
datas ou semanas comemorativas, sejam elas de in
teresse de uma determinada categoria profissional (o
caso desta proposição em que se pretende criar o
"Dia Nacional do Curtidor") ou de interesse de deno
minação religiosa, por contrariar o princípio da laici
dade do Estado, conforme dispõe o art. 19, inciso I de
nossa Constituição.

Neste sentido, acompanhando a orientação
contida nesta Súmula, votamos pela rejeição do Pl na
4.674, de 2001.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 20001. 
Deputado Gastão Vieira, Relator.
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Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Bis
po Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
Antônio Cruz, Edmar Moreira, Fernando Coruja, Ge
raldo Magela, lédio Rosa, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José Genoí
no, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni
Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Ney
Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Domiciano
Cabral, Léo Alcântara, Odílio Balbinotti, Ricardo Ri
que, Átila Lins, Luís Barbosa, Jairo Carneiro, Nelo Ro
dolfo, Osvaldo Reis, Wagner Rossi, Mauro Benevi
des, Freire Junior, Cleonâncio Fonseca, Dr. Benedito
Dia~, Roberto Balestra e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. _
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.1SD-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.671/00
TVR W500/00

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádiodifusão Novo Mato Grosso
Ltda. a explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Denise, Estado de Mato Grosso;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica (rela
tor: Dep. Murilo Domingos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

'Projeto inicial publicado no OCO de 6-9-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

1- Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática elaborou, na forma regimental, o
presente Projeto de Decreto Legislativo n° 1.150, de
2001, destinado a aprovar o ato a que se refere a Por
taria n° 605, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Radiodifusão Novo Mato Grosso Ltda.,

para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Denise, Estado de
Mato Grosso.

O projeto vem a esta Comissão para fins do dis
posto no art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.

I - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete à Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação examinar a proposição
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Nesse passo, nada obsta a tramitação do proje
to, haja vista que estão observados os requisitos es
tabelecidos nos arts. 21, inciso XII, alínea a, 49, inciso
XII, 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 au
torização para o serviço de radiodifusão sonora e de
imagens e de sons.

O projeto guarda conformidade com o ordena
mento jurídico do País. A técnica legislativa não mere
ce reparos, estando de acordo com a Lei Comple
mentar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Isto posto, o vote, é pela constituciona!!d[\cl~, ~i.Jr:·

dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.150, de 2001.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado Murilo Domingos, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.150/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Murilo Domingos. Os Deputados Geraldo Mage
la, José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh e Marcos Rolim abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Bis
po Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
Antônio Cruz, Edmar Moreira, Fernando Coruja, Ge
raldo Magela, lédio Rosa, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José Genoí
no, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni
Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Ney
Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga-
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Ihães, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Domiciano
Cabral, Léo Alcântara, Odílio Balbinotti, Ricardo Ri
que, Átila Lins, Luís Barbosa, Jairo Carneiro, Nelo Ro
dolfo, Osvaldo Reis, Wagner Rossi, Mauro Benevi
des, Freire Junior, Cleonâncio Fonseca, Dr. Benedito
Dias, Roberto Balestra e Ricardo Ferraço.

Sala da ComisSão, 11 de dezembro de 2001. _
Deputado Inaldo Leitão, Presidente

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 1.155-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N° 1.604/00

TVR N° 430/00

Aprova o ato que autoriza o Instituto
de Radiodifusão de Desenvolvimento Co
munitário de Coreaú - IRC a executar, pelo
prazo de tres anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitá
ria, na cidade de Coreaú, Estado do Ceará;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep Nelson Otoch).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

'Projeto inicial publicado no OCO de 06/09/01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de decreto legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pretende aprovar o ato a que
se refere a Portaria n° 456, de 14 de agosto de 2000,
que autoriza o Instituto de Radiodifusão de Desenvol
vimento Comunitário de Coreaú -IRC a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, na cidade de Co
reaú, Estado do Ceará.

O ato de autorização referido foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor Pre
sidente da República por meio da Mensagem n°
1.604/00 (TVR n° 430, de 2000), nos termos do art.

49, inciso XII, combinado com o § 3° do art. 223, da
Constituição Federal.

A Portaria n° 456, de 2000, esclarece que a au
torização em tela será regida pela Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regula
mentos e normas complementares. A entidade fica
autorizada a operar com o sistema irradiante localiza
do nas coordenadas geográficas com latitude em 03°
33' 03" S e longitude 40° 39' 35" W, utilizando a fre
qüência de 104,9 MHz.

A mencionada Portaria vem acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, na qual S. Exa. Informa que de
terminou análise técnica e jurídica da petição apre
sentada, constatando inexistência de óbice legal e
normativo ao pleito (Processo Administrativo nO
53650. 001755/98).

Analisando a documentação apresentada, a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática concluiu pela homologação do ato do Po
der Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legis
lativo ora examinado.

Em face do disposto no § 3° do art. 223 da Lei
Maior, a matéria veio ao Poder Legislativo para a devi
da apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação o exame da constitucionalidade, legali
dade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislati
va, de acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, c/c o
art. 53, inciso 111, do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

No que diz respeito à constitucionalidade for
mai, o projeto sob análise atende à exigência do art.
49, inciso XII, da Constituição, tendo em vista que a
apreciação dos atos de concessão de emissoras de
rádio constitui matéria reservada à competência ex
clusiva do Congresso Nacional, devendo ser veicula
da por meio de decreto legislativo.

Sob o aspecto da constitucionalidade material,
a proposição guarda consonância com o estatuído
nos artigos 220 a 223 da Carta Magna, os quais con
templam normas e princípios constitucionais sobre
comunicação social.

Quanto à juridicidade, verificamos que o projeto
em exame não fere princípios consagrados pelo direito.

A adequação ao Regimento Interno está atendi
da, nada havendo, outrossim, a opor quanto à legali
dade da proposição.
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SUMÁRIO

11- Voto do Relator

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

_ parecer do relator

_ parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 11 de outubro de 2000, que outorga con
cessão à Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 1.504/00 foi apreciada primeiramente,
no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que aprovou parecer fa
vorável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998.

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Rondonó
polis, Estado de Mato Grosso; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Dep. Murilo Domingos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Pelas razões precedentes, nosso voto é no sen- 'Projeto inicial publicado no OCO de 6-9-01

tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.155,
de 2001.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001 . 
Deputado Nelson Otoch, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1 155/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Nelson Otoch. Os Deputados Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh e Marcos Rolim abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Bis
po Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio MaMos, Dr.
Antônio Cruz, Edmar Moreira, Fernando Coruja, Ge
raldo Magela, lédio Rosa, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José Genoí
no, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni
Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Ney
Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Domiciano
Cabral, Léo Alcântara, Odílio BalbinoMi, Ricardo Ri
que, Átila Lins, Luís Barbosa, Jairo Carneiro, Nelo Ro
dolfo, Osvaldo Reis, Wagner Rossi, Mauro Benevi
des, Freire Junior,Cleonancio Fonseca, Dr. Benedito
Dias, Roberto Balestra e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.158-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.504/00
TVR W 418/00
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Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tram~ação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n°1.158, de 2001.

Sala da Comissão, 6 de dzembro de 2001 . 
Deputado Murilo Domingos Relator

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.158/01 nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Murilo Domingos. Os Deputados Geraldo Mage
la, José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh e Marcos Rolim abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Bis
po Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
Antônio Cruz, Edmar Moreira, Fernando Coruja, Ge
raldo Magela, lédio Rosa, Inaldo Le~ão, Jaime Mar
tins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José Genoí
no, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni
Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Ney
Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Domiciano
Cabral, Léo Alcântara, Odílio Balbinotti, Ricardo Ri
que, Átila Lins, Luís Barbosa, Jairo Carneiro, Nelo Ro
dolfo, Osvaldo Reis, Wagner Rossi, Mauro Benevi
des, Freire Júnior, Cleonâncio Fonseca, Dr. Benedito
Dias, Roberto Balestra e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001._
Deputado Inaldo Leitão, Presidente

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.176-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.358/00
TVR W287/00

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Bom Jesus de
Cuiabá para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Murilo Domingos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

'Projeto inicial publicado no OCO de 6-9-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática elaborou, na forma regimental, o
presente Projeto de Decreto Legislativo n° 1.176, de
2001, destinado a aprovar o ato a que se refere o De
creto de 15 de setembro de 2000, que renova a con
cessão outorgada à Fundação Bom Jesus de Cuiabá
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1°
de novembro de 1993, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O projeto vem a esta Comissão para fins do dis
posto no art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.

" - Voto do Relator
De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do

Regimento Interno, compete à Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação examinar a proposição
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Nesse passo, nada obsta a tramitação do proje
to, haja vista que estão observados os requisitos es
tabelecidos nos arts. 21, inciso XII, alínea a, 49, inciso
XII, 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 au
torização para o serviço de radiodifusão sonora e de
imagens e de sons.

O projeto guarda conformidade com o ordena
mento jurídico do País. A técnica legislativa não mere
ce reparos, estando de acordo com a Lei Comple
mentar nO 95, de 26 de fevereiro de 199B.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.176, de 2001.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. _
Deputado Murilo Domingos, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade



"

I - Relatório

11 - Voto do Relator

XII:
"Art. 48. É da competência exclusiva

do Congresso Nacional:
XII - apreciàr os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;"

Finalmente, rezam os §§ la, 3° e 5° do art. 223
da mesma Carta Política:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
principio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, juridico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição Fe
deral, dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou medi

ante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,

Por meio da Mensagem na 1.109, de 2001, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 30 do art. 223 da Lei Maior, o ato constante da
Portaria na 353, de 5 de julho de 2001, que outorga
permissão à Fundação Gilvan Costa para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Olinda, Estado de Pernambuco.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, o nobre Deputado Salvador Zimbaldi, nos
termos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

SUMÁRIO

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.567-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.109/01
TVR N° 1.296/01

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Gilvan Costa, para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Olin
da, Estado de Pernambuco; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: Dep. Ricardo Rique).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

'Projeto inicial publicado no OCO de 29-11-2001

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator

- parecer da Comissão
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e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
na 1.176/01, nos termos do parecer do Relator, Depu- E DE REDAÇAO
tado Murilo Domingos. Os Deputados Geraldo Mage
la, José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh e Marcos Rolim abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Bis
po Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
Antônio Cruz, Edmar Moreira, Fernando Coruja, Ge
raldo Magela, lédio Rosa, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José Genoí
no, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni
Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Ney
Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Domiciano
Cabral, Léo Alcântara, Odílio Balbinotti, Ricardo Ri
que, Átila Lins, Luis Barbosa, Jairo Carneiro, Nelo Ro
dolfo, Osvaldo Reis, Wagner Rossi, Mauro Benevi
des, Freire Junior, Cleonâncio Fonseca, Dr. Benedito
Dias, Roberto Balestra e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. _
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, § 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 30 O ato de outorga ou renova
ção somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na for
ma dos pará gratos anteriores.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Corno se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais transcri
tas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua juridi
cidade e legalidade, estando também atendida a boa
técnica legislativa, observadas, outrossim, as normas
da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo nO 1.567, de 2000.

Sala da Comissão, 5 de de 2001. - Deputado
Ricardo Rique, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu

unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.567/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Ricardo Rique. Os Deputados Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh e Marcos Rolim abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Bis

po Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
Antônio Cruz, Edmar Moreira, Fernando Coruja, Ge
raldo Magela, lédio Rosa, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José Genoí
no, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni
Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Ney
Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Domiciano
Cabral, Léo Alcântara, Odílio Balbinotti, Ricardo Ri
que, Átila Lins, Luís Barbosa, Jairo Carneiro, Nelo Ro
dolto, Osvaldo Reis, Wagner Rossi, Mauro Benevi

des, Freire Junior, Cleonâncio Fonseca, Dr. Benedito
Dias, Roberto Balestra e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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Se cre lá rio: Mo i zes Lobo da Cu nha
Lo cal: Ane xo li, Tér reo, Ala C, sala 36
Te le fo nes: 318-6916/6978/6979/6981 Fax: 318-2142

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Anivaldo Vale
B.Sá
CarlosBalata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odllio Balbinolli
Saulo Pedrosa
XicoGraziano

Blo co (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abflio
Carlos Mosconi

Edmundo Galdino
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freilas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Zila Bezerra

Presiden le: CesarBandeira(PFL)
1° Vi ce-Presidenle: Fran cis 10 nio Pin lo (PFL)
2°Vi ce-Presidenle: Jú Iio Se meg hi ni (PSDB)

3° Vi ce-Presidenle: Nair Xa vi er Lobo (PM DB)
Tilulares

Blo co (PSDB, PTB)

Suplenles

AbelardoLupion
Adau lo Pereira
Fran cisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KáliaAbreu
PauloBraga
RoberloBaleslra(PPB)
RoberloPessoa
RonaldoCaiado
Wilson Sanlos (PSOB)

Blo co (PFL, PST)

CarlosAlberloRosado
Gervásio Silva
Jaime Mar lins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Danlas

MarcondesGadelha
ReginalcloGermano

WernerWanderer
Zezé Perrella

AlberloGoldman
AugusloFranco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
MallosNasci men lo (Licenciado) (PST)
NarcioRodrigues
PedroCanedo
Ricardolzar
Saulo Coelho
Silas camara

AlexCanziani
AtilaUra

JoséAnlbal
José Carlos Mar li nez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcantara
MarcioForles

OsmanioPereira
RoberloRocha

Ro meu Queiroz
SalvadorZimbaldi

Sérgio Reis

Con fú cio Moura
Igor Avelino
Marcelo Cas lro
Moacir Michelello
Nel son Meurer (PPB)
Osval do Reis
SilasBrasileiro
ThemlsloclesSampaio
WaldemirMoka
1 vaga

!=MDB

AbéricoFilho
Alberlo Fraga
Ana Calarina

Darclsio Perondi
GeovanFreilas
JurandilJuarez
Luiz Billen court

Olavo Calheiros
2vagas

Blo co (PFL, PST)

Arol de de Oliveira
Ce sar Bandeira
Corauci Sobrinho
Dr. Gomes
Francislônio Pinlo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Sanlos Filho
Yvonillon Gonçalves

Adauto Pereira
Arislon Andrade

FranciscoCoelho
Gerson Gabrielli
Heráclilo Fortes

José Carlos Aleluia
Luciano Castro

Neulon Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

AdãoPrello
João Gran dão
Luci Cho inac ki
Nilson Mourão
Padre Roque

AugustoNardes
Cleonancio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Tel rno Kirst

PT
Babá

Jair Me ne guelli
José Pimenlel

Orlando Desconsi
Welling ton Dias

PPB
AlmirSá

Enivaldo Ribeiro
Fel lerJúnior

Júlio Redecker
VadãoGomes

R'vIDB

BeniloGama
EunúcioOliveira
HermesParcianello
JorgePinheiro
MarçalFilho
MaurflioFerreiraLima
Nair Xa vi er Lobo
PinheiroLandim
2 vagas

Gas tão Vieira
Gil berlo Kassab (PFL)

GuslavoFruet
Jonival LucasJúnior

José Borba
LeurLomanto

Luiz Bitlen court
MarceloBarbieri
MarinhaRaupp
Roland Lavigne

EzldioPinheiro
Kincas Mattos
Márcio Biliar (PPS)

Blo co (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura(PPB)
João Tola (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gihnar Machado
Jorge Biliar
Marcos Afonso

PT
Adão Prello

Angela Guadagnin
Es lher Grossi

Ja ques Wagner
Paulo Delgado



PPB

Fran cisco Silva (PL) (licenciado)
Márcio Rei nal do Moreira
Pe dro lru jo (PFL)
Vic Pires Franco(PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
AIy Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wig berto Tartuce

Dr. Anto nio Cruz
GeovanFreitas
José Priante
Júlio Redecker (PPB)
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Mi chel Temer
Nelo Ro doi fo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themlstocles Sampaio
Wagner Rossi

Mauro Benevides
Blo co (PSB, PCdoB)

Aldo Aran tes
AldoRebelo

lédioRosa

BispoWanderval
José Aleksandro

Pom peo de Mattos
Ri cardo Ferraço
Wol ney Queiroz

JoãoPaulo
Nel son Pellegrino

Or lando Fantazzini
ProfessorLuizinho

Wal dir Pires

AIy Kara
Cleon1lncioFonseca

Dr. Be ne di to Dias
RobertoBalestra

WagnerSalustiano

PT

PPB

Bloco(PDT. PPS)
Alceu Collares
FernandoCoruja
José Roberto Ba tochio

AlexandreCardoso
JoséAn tonioAlmeida
Sérgio Miranda

Bispo Rodrigues
LucianoBivar

Bloco (PL, PSL)

Bloco(PSB, PCdoB)

Geral do Ma gela
José Dirceu
JoséGenolno
LuizEdu ardoGre e nhalgh
MarcosRolim

AugustoFarias
EdmarMoreira
EuricoMiranda
Gerson Peres
lbra him Abi-Hackel

Suplentes

GivaldoCarimbão
Kin cas Mattos

1 vaga

Fax: 318-2143

Bis po Rodrigues
Mário Assad Júnior

Bloco(PL. PSL)

Bloco(PDT,PPS)

Mar cos de Je sus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Aldo Arantes
Lu iza Erudina
Valdeci Pa iva (PSL)

Bis poWan derval
OliveiraFilho

Secretá ria: Ma ria Ivo nedo Espi ri to San to
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: InaldoLeitão(PSDB)
1° Vi ce-Presidente: le nal do Cou ti nho (PSDB)
2°Vi ce-Presidenle: Ro bson Tuma (PFL)
3° Vi ce-Presidente: Osmar Ser ra glio (PM DB)
Titulares

Blo co (PSDB. PTB)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Se cretá rio: SérgioSam pa ioContreirasdeAlmeida
Lo cal: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922a318-6925 Fax: 318-2144

Presiden te: Ana Catarina (PMOB)

1°Vi ce-Presidenle: Tilden San liago (PT)
2° Vice-Pre si den te: Glycon Terra Pinto (PMOB)
3°Vice-Presidente: Luci ano Píz zalto (PFL)
Titulares Suplentes

Ou lia Pisaneshi
Eli as Murad

Fá ti ma Pelaes
Iris Simões

João Calaço
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Lan dim

PauloGouvêa

810 co (PFL, PST)

Bloco(PSOB, PTB)

Carlos Nader
Luciano Pizzallo
Mil ton Barbosa
Pedro Bittencout
RicardoFiuza

BaduPicanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarle de Freitas
Salatiel Carvalho (PMOB)
We Iin ton Fagundes

ÁIi la Lins
Claudio Cajado

CorauciSobrinho
JairoCarneiro
Luis Barbosa

PauloMarinho
Pedrolrujo

RaimundoSantos
RicardoFiuza

Vic Pi res Fran co

AnivaldoVale
ÁUla Ura

Bonifácio de An dra da
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
Léo Alcêntara

Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro

OdflioBalbinolti
RicardoRique

SampaioDória
Wil son Santos

Blo co (PFL. PST)
AldirCabral
lédioRosa
JaimeMartins
MoroniTorgan
Ney Lopes
Paes Landim
PauloMagalhães
Robson Tuma
VilmarRocha
1 vaga

André Benassi
Custódio Mattos
Edmundo Galdino
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Sérgio Carvalho
VicenteArruda
ZenaldoCouti nho
Zulaiê Co bra

FMDB FMDB

CezarSchirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

AnaCatarina
AnfbalGomes

Frei reJúnior
MauroLopes



OoloresNunes
GlyconTerraPinto
Luiz Bit ten court

Max Rosenmann
PedroPedrossian(PPB)

SilasBrasileiro

Ma na do Car mo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
LucianoZica

Manoel Vitório

EliseuMoura
SimãoSessim

MoaeirMieheletto(PMDB)
1 vaga

810 co (PSB, PCd08)

Djal ma Paes EvandroMilhomen
PPB

CelsoRussomanno
José Borba (PMOB)

Cunha8ueno
José Janene João Sam pa io

Bloeo(PDT, PPS}

Pedro Eugênio

InácioArruda
PauloBaltazar

Blo co (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Va nes sa Grazziottin

BlocO(PL,PSL)

Socorro Go mes (PCdoB) Lincoln Portela

Se ere tá rio: Jorge Hen ri que Carta xo de Arru da
Local: Anexoll, Pavimen toSu perior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7D7217073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

RonaldoVasconcellos

Bloco(PDT, PPS)

OllmpioPires

Blo co PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

NilmárioMiranda(PT} Marcos Afonso (PT)

Secretário:AureniltonArarunadeAlmeida
Local:Anexoll. Pav. Superi or,AlaC, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Blo co (PFL, PST)

Blo co (PSOB, PTB)

Presidente: Ojalma Paes(PSB)
1° Vi ce-Presidente: So cor ro Go mes (PCdoB)

2° Vi ce-Presidente: João Cas te lo (PSDB)
3° Vi ce-Presidente: Pa u lo Octá vio (PFL)
Titulares

Suplentes

LauraCarneiro
MoroniTorgan

Nice Lobão
2vagas

FreireJúnior
Ma urflioFerreira Lima

Osmar Terra
2 vagas

Da ni lo de Cas Ira
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

FMDB

Bloco (PFL, PST)

Presiden te: Nelson Pellegrina(PT)
1° Vi ce-Presidente: Pa dre Ro que (PT)
2° Vi ce-Presidenle: lé dio Rosa (PSB)
3°Vi ce-Presidente: Re gis Ca vai can te (PPS)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

AirtonRoveda
Ana Corso (PT)
Edu ardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
SebastiãoMadeira

JaimeMartins
José Rocha
MarcondesGadelha
NeutonLima
ReginaldoGermano

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Alber to Fra ga
JorgePinheiro
Lamartine Posella
Nair Xa vier Lobo
Rita Camata

Suplentes

CesarBandeira
Jorge Pinheiro (PMOB)

Luiz Durão
Pedro Femandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Anto nio Carlos Pannunzio

Ju qui riha (PL)
LúciaVania

Má rio Negromon te
1 vaga

FMDB

luisinho
Ma uro Feeury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

AdolfoMarinho
Da ni lo de Castro
EdirOliveira
JoãoCastelo
João Leão
Ma ria Aba dia (Licenciada)

Eu ler Morais Asdru bal Bentes PT
GuslavoFruel JorgeTadeuMudalen
José Chaves MarceloTeixeira Luiz Edu ar do Breenhalgh
José Indio NorbertoTeixei ra Nel son Pellegrino
1 vaga 1 vaga Padre Roque

PT PPB

Cio vis IIgenfritz Or. Rosinha Amai do Fa ria de Sá
Iara Bernar di Fernando Ferro José Linhares

Marcos Rolim
NilmárioMiranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secre tá ria: Aparecidade Mou raAndrade
Lo cal: Ane xo 11, Tér reo, Ala A, Sala 27
Telefones:318-7024a318-7026 Fax: 318-2148

AgneloOueiroz
lédioRosa

Bloco(PSB, PCdoB)

José AntO nio Almeida
PauloBaltazar

Bloco(PDT, PPS)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secrelá rio: Marcia Marques de Ara ujo
Local: Anexo 11, Pavi mentoSu perior,AlaA,Sala 185
Te lefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Re gis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco(PL, PSL)

OliveiraFilho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presi den le: Wal fri do Ma res Guia (PTB)
1°Vi ce-Presidente: Áti la Ura (PSDB)
2° Vi ce-Presidente: Dino Fer nan des (PSDB)

3°Vice-Presidenle: Celcita Pi nheiro (PFL)
Titulares

Blo co (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: MarcosCintra(PFL)
1°Vi ce-Presidente: Gerson Ga bri elli (PFl)
2° Vi ce-Presidente: Ja ques Wag ner (PT)
3° Vi ce-Presidenle: Ma ria Aba dia (PSDB)
Titulares

Blo co (PSDB, PTB)

Alex Canziani
Arthur Virgflio (Licenciado)
Léo Alcân ta ra
Marcio Fortes
Sérgio Barros
lila Bezerra

Blo co (PFL, PST)

Ger son Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cinlra
Osório Adriano
Rubem Me dina

Suplentes

Affon so Camargo
Badu Picanço

LidiaOuinan
Marisa Serrano
Ricardo Ferraço

Veda Crusius

Arol de de Oliveira
Chico Sardelli

Fran cisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Átila Ura
BonifáciodeAndra da
DinoFernandes
Edu ardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

CelcitaPinheiro
Cos la Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
lezé Perrella

Gas tão Vieira
João Matos
NeloRodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Cio vis Volpi
FernandoGonçalves

UdiaOuinan
Nel son Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de MaIos

Blo co (PFL, PST)

DivaldoSuruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Sanlos Filho

FMDB
Jo ni vai Lu cas Junior

Luiz Bitlencourt
Ma ria EM ra
MiltonMonti

OsmarSerraglio

PT
FMDB

AntO nio do Valle
Edi sonAndrino
JurandilJuarez
2 vagas

PT

Arman do Monteiro
Elci o ne Barbalho
Nair Xavier Lobo
Waldemir Moka

1 vaga

Esther Grossi
IvanValenle
Pro fes sorLuizinho

PPB
Jonival LucasJu nior(PMDB)
Pasloramarildo
lãmoa Soa res (PCdoB)

GilmarMachado
Iara Bernardi
Padre Roque

Anta nio Joaquim Araújo
Eu rico Miranda

José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
VirgllioGuimarães

PPB
Delfim Nello
JoãoPizzolalti

Aloizio Mercadanle
Carmo Merss

Ri cardo Berzoini

Augus to Nardes
Luiz Fernando

AgneloOueiroz
MlriamReid

WolneyOueiroz

Blo co (PSB, PCdoB)

Bloco(PDT, PPS)

Djal ma Paes
Evandro Milhomen

ClementinoCoelho

GivaldoCarimbão

Blo co (PSB, PCdoB)

HerculanoAnghinelti(PPB)
Pa u lo José Gou vêa

Bloco (PL, PSL)

Lucia noBivar

Em erson Kapaz
Enio Bacci

Bloco(PDT, PPS)

João Sampaio
Nelson Proença

Secretária: Carla RodriguesdeMedeiros

Lo cal: Ane xo 11, Pa vi men to Su pe ri or, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900a69051701117012 Fax: 318-2149



CO MIS SÃO DE FI NAN ÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Jorge Tadeu Muda len(PMDB)
1°Vi ce-Presidente: Pedro Nova is(PMDB)
2° Vi ce-Presidente: José Car los Fon se ca Jr. (PFL)
3° Vi ce-Presidente: José Pi me tel (PT)
Titulares Suplentes

Blo co (PSDB, PTB)

PHS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

RobertoArgenta 1 vaga

Secretária: Ma ria Linda Maga Ihães
Lo cal: Ane xo li, Pa vi men to Su pe ri or, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Suplentes

Blo co (PSDB, PTB)

Pre si den te: Welling lon Dias (PT)
10 Vi ce-Presidente: João Ma ga Ihães (PM DB)
2°Vi ce-Presidente: Marcos deJe sus (PL)
3° Vi ce-Presidente: João Cal das (PL)
Titulares

Adolfo Marinho
AnivaldoVale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basilio Villani
JoséAnfbal

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Sebastião Madeira

Walfrido Mares Guia

Antô nio Kadir
Fé lix Mendonça
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia (PFL)
Sampaio D6ria
Silvio Torres
Veda Crussius
3 vagas

Blo co (PFL, PST)

ChicoSardelli
De usdeth Pan toja
João Car los Ba ce lar
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fon secaJr.
MussaDemes
Paudemey Avelino

Armando Monteiro
GermanoRigotto
João Edu ardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Milton Monti
Pedro Novais
2 vagas

Carlilo Merss
João Coser
José Pi men tel
RicardoBerzoini

RvlDB

PT

Darci Coe Iho(Licenciado)
EulerRibeiro
Marcos Cin tra

MoreiraFerreira
Nice Lobão

OsvaldoCoelho
Os6rioAdriano

Paulo de Almeida

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço
Michel Temer

3 vagas

Clovis IIgenfr'ilz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Dr.Heleno
Expedi toJúnior
ManoelSalviano
Max Mauro
Rommel Feij6
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

João Cal das (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
Pa u lo de Almeida
2vagas

RvlDB

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Mau ro Benevides
Wagner Rossi

PT
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Welling ton Dias

João Almeida
João Leão

Márcio Ma tos
NelsonTrad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Darcfsio Perondi
Deusdeth Pantoja

Luisinho
Má rioAssadJúnior

UrsicinoQueiroz

AntOnio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgf lio Guimarães

Blo co (PSB, PCdoB)

Edi nho Bez (PMDB)
EnivaldoRibeiro
Fetler J(mior
MaxRosenmann(PMDB)

PPB

Del fim Netto
Eni Voltolini

Fran cisco Dornelles
SatomãoCruz

PPB
Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

Blo co (PSB, PCdoB) Bloco(PDT, PPS)

2 vagas Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga Regis Cavalcante

Bloco(PDT, PPS)

João Edu ar do Dado (PMDS)
Pedro Eugênio

Emerson Kapaz
Ru bens Furtan

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
FernandoZuppo (S. Partido)1

Medeiros
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Fran cisco Silva(Licenciado)

Secretária: Maria Helena PinheiroMonleiro

Local: Anexo 11, Pa vi men to Su pe rior, Ala A, Sala 161

Te lefo nes: 318-6888/6887 Fax: 318-2176



CO MIS SÃO DE MI NAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Blo co (PSDB, PTB)

ChiquinhoFeitosa
João Almeida

Luiz PiaLlhylino
Már cio Fortes

Rai mundoGomesdeMa tos
RenildoLeal

Presidente:SalvadorZimbaldi(PSDB)
1° Vi ce-Presidente:
2°Vi ce-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3°Vice-Presi den te: Antonio Fe ijão

Titulares

Anto nio Cam bra ia (Licenciado)
AntO nio Jorge
Juquina
NiciasRibeiro
PauloFeij6
Salva dorZimbaldi

Suplentes

Bloco(PSDB, PTB)

Arman do Abllio
Car los Mosconi
Edu ardo Barbosa
UdiaQuinan
Lú cia Vânia
Osmânio Pereira
Ra fa el Guerra
RaimundoGomesdeMatos
Renildo Leal
SebastiãoMadeira
VicenteCaropreso

Blo co (PFL, PST)

Cus t6dioMattos
Edu ardo Seabra

Feu Rosa
Ita mar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

RommelFeijó
SauloCoelho

SauloPedrosa

Fran cisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Blo co (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bittencourt

Yvonlton Gonçalves

FMDB

AristonAndrade
CleuberCarneiro
DarciCoelho
EulerRibeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
MarcondesGadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdeFonsoCordeiro(PSDB)
IvanioGuerra

João Caldas (PL)
José Men don ça Bezerra

KátiaAbreu
Ronaldo Caiado

Wil son Braga

FMDB

Bloco(PDT, PPS)

Blo co (PSB, PCdoB)

José Car los Ale lu ia (PFL)

Blo co (PSB, PCdoB)

AntonioFeijão(PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freitas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

JoséJanene
VadãoGomes

Airton Dipp
ClementinoCoelho

PT

PPB

Aníbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

JorgeWilson
SalatiefCarvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Biltar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Jandira Feghali

Olim pio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
DarclsíoPerondi
JorgeAlberto
OsmarTerra
RitaCamata
Sa lo mão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Hen ri que Fontana
Orlan do Desconsi
Orlan do Fantazzini

AntonioJoaquimAraújo
Dr. BeneditoDias
EniVoltolini
José Li nha res

DoloresNunes
Dr. Antonio Cruz

EulerMorais
Jonival LucasJúnior

JorgePinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Caslro
Waldernir Moka

PT

Ana Carso
Luci Choinacki

Ma ria do Car mo Lara
PauloPaim

Teima de Souza

PPB
Almerin da de Carva IhO(Licenciada)

EzidioPinheiro(PS~

Mirian Reid (PSB)
Pas torAma ril do (Licenciado)

JoséAleksan dro

Blo co (PL, PSL)

Phi lemonRodri gues

EberSilva( PST)
Jandira Feghali

Bloco(PDT, PPS)

Agnelo Queiroz
LuizaErun di na

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexoll, Tér reo, Ala C, Sala 56
Te le fo nes: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
SerafimVenzon

Bloco(PL,PSL)

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: ElolzioNevesGu imarães
Local: Anexol!, Pavimen toSu perior, AJaA, Sala 155
Telefones: 318-7016a7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: LauraCarneíro(PFL)

1°Vice-Presiden te: José Linha res(PPB)
2° Vice-Pre si den te: Angela Guadagnin (PT)

3°Vice-Presidente:VicenteCaropreso(PSDB)

EliasMurad (PSDB)
José Egydio

Sem Partido
Pimentel Gomes (PPS)

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



Suplenles

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidenle:FreireJúnior(PMDB)
1° Vice-Presidenle: Uno Ros si (PSDB)
2°Vice-Presiden le: LuizAnlo nio Fleury (PTB)
3°Vice-Presiden le: Hercu la noAnghinelli (PPB)
Tilulares

Chicoda Prin ce sa
ChiquinhoFeilosa
DuilioPisaneschi
Ha roldoBezerra
IIdefonçoCordeiro
Márcio MaIos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis

CandinhoMallos
CarlosDunga

Narcio Rodri gues
PauloFeijÓ

Saulo Pedrosa
Si/as Camara
Silvio Torres

Villorio Medioli
1 vaga

Secrelária:AnaméliaRibeiroCorreiadeAraújo

Lo cal: Ane xo li, Tér reo, Ala C, Sala 46
Te le fo nes: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Blo co (PSDB, PTB)
Affon so Camargo
BasllioVillani

Presidenle: PhilemonRodrigues(PL)
10Vice_Pre siden le: Ro bé rio Araújo (PL)
2° Vice-Pre si den le: Ary Kara (PPB)
3°Vice-Presiden le: Ma u ro Lopes (PMDB)
Titulares

1 vaga

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Si mão Sessim

TelmoKirsl

Pedro Valadares
1 vaga

Cabo Júlio
João Tola (PPB)

Giovan ni Queiroz
JoãoSampaio

Glycon Ter ra Pinlo
Hermes Parcianello

IgorAvelino
João Ma ga Ihães

JoséChaves
Marcos Uma
OsmarTerra

1 vaga

Pedro Celso
João Coser
LuizSérgio

Nil son Moura

PPB

PT

FMDB

Blo co (PFL, PST)

AnlO nio Carlos Kon der Reis
Cabo Júlio

FrancistOnio Pinlo
lédio Rosa

Luiz Moreira
Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Bloco(PDT, PPS)

PTN

Bloco (PL, PSL)
Phi le mon Rodrigues
Ro bé rioAraújo

AirtonCascavel
Lael Va relia (PFL)

AlbéricoFilho(PMDB)
Almir Sá
AryKara
Mário Negromon le(PSDB)

Blo co (PSB, PCdoB)
GonzagaPalriola
Wan der ley Martins

Carlos San la na
Manoel Vilório
Nelson Pellegrino.
TelmadeSouza

CO MIS SÃO DAAMAZONIA
EDEDESENVOLVIMENTOREGIONAL

Asdru bal Benles
DamiãoFeliciano
JoãoHenrique
MarceloTeixeira
MauroLopes
NorbertoTeixei ra
OlavoCalheiros
PedroChaves

Presidenle:AirlonCascavel(PPS)
10Vice_Presidenle: Eu r[pdes Mi randa (PDT)
20Vi ce-Presidenle: Elci o ne Barba lho (PM DB)

3° Vi ce-Presidenle: Marcos Afon so (PT)

José de Abreu

Secre lá rio: Ruy Ornar Prudên cio da Silva
Lo cal: Ane xo li, Pa vi men to Su pe ri or, Ala A, sala 175
Te le fo nes: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Ara cely de Pa u la
EliseuResende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neulon Uma
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Sanlos

Suplentes

AirlonRoveda
AlexCanziani

Rubens Bueno

Almeida de Je sus

Alcione AIhayde
EduardoCampos

Car10s Santana
João Magro

Waldomiro Fioravanle

Amaldo Faria de Sá
José Janene

Odel mo Leão

CoriolanoSales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
NairXa vi er Lobo

Osvaldo Bi 01 chi

PT

PPB

·Almerin dade Carva IhO(Licenciado)
DamiãoFeliciano(pMDB)

JoãoRibeiro (Licenciado)

LuizFernando(PPB)
PauderneyAvelino
Pa u lo de Almeida

FMDB

Bloco(PL, PSL)

Bloco(PDT, PPS)

Blo co (PFL, PST)

Blo co (PSDB, PTB)
Arlhur Virgflio (Licenciado)

Bonifácio deAndrada
Expedi loJúnior

José Car los EIi as
LúciaVania

NárcioRodrigues
Nel son Marquezelli

Blo co (PSB. PCdoB)
Evan dro Mi/hornen
Vanessa Grazzi o lin

Medeiros

Vi vai do Barbosa

Herculano Anghinelti
Jair Bolsonaro
PedroCorrêa

Avenzoar Arruda
JairMeneguelli
PauloPaim

FreireJúnior
João Tola (PPB)
Laire Rosado
Uno Ros si (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

An 10 nio Car los Kon der Reis
José Mú cio Mon le i ro
LucianoCaslro
PedroCelso(PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga

Alexandre Sanlos
Can di nho Maltos
FálimaPelaes
JovairAranles
LuizAnlo nio Fie ury
Pedro Henry
Ri cardo Rique



Blo co (PFL, PST)

A
Airton Cascavel (PPS) Eu lerRibeiro

li la Lins JoãoRibeiro (licenciado)

LucianoCastro KátiaAbreu
RaimundoSantos Luisinho
Vic Pi res Fran co Sérgio Barcellos

PT

PPB

FMDB

Edi son Andrino
EunlcioOliveira
FernandoDiniz

FlávioDerzi
Germa no Rigotto

LaireRosado
LamartinePosella

MarceloBarbieri
PauloLima

VicenteArruda
VicenteCaropreso

ZulaiêCobra

Abe lardo Lupion
Aldir Cabral

Ara cely de Paula
João Car los Bacelar

Jor ge Khoury
Luciano Pizzalto

Ney Lopes
RobsonTuma
VilmarRocha

José Genorno
Luiz Edu ar do Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

PauloKobayashi
Paulo Mourão
Vilt6rioMedioli

PT

FMDB
Alber to Fraga
ElcioneBarbalho
HélioCosta
JorgeWilson
José Lou ren ço
LeurLomanto
Ma ria Elvi ra
Maria Lúcia
1 vaga

Blo co (PFL, PST)

A
AlcesteAlmeida(PMDB)

ti la Lins
Claudio Cajado
FranciscoRodrigues
Herácli to Fortes
Joaquim Francisco
José Tho maz Nonõ
MáriodeOlivei ra (PMDB)
WernerWanderer

Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
WaldirPires

Asdrubal Ben tes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Nair Xavier Lobo
1 vaga

Aven zoar Arruda
Til den Santiago
Wellington Dias

Suplentes

Antonio Feijão
Badu Picanço (PFL)

Edmundo Galdino
Haroldo Bezerra

João Castelo
Márcio Matos

Blo co (PSDB, PTB)

Titulares

Anivaldo Vale
Da ni lo de Castro
Jo sué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

Babá
ManoelVit6rio
MarcosAfonso

#

Dr. BeneditoDias
SalomãoCruz

PastorAmarildo(Licenciado)
1 vaga PPB

Blo co (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes EvandroMilhomen
VanessaGrazziotin JoséAntonioAlmeida

Cu nha Bueno
Lin coln Porteia (PSL)
Marcelo Barbieri(PMDB)
WagnerSalusliano

Cel so RlIssomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

RícardoFerraço(PSDB)

Bloco(PDT, PPS) BIOCO(PSB, PCdoB)

EurlpedesMiranda

Bloco(PL, PSL)

MárcioBittar AldoRebelo
Haroldo Lima
PedroValadares

Ale xan dre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
WanderleyMartins

Ro bé rioAraújo

Se cre tá rio: Ja mes Le wis Gor man Jú ni or
Lo cal: Ane xo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Te le to nes: 318-6998/6999 e6970

José Aleksandro

Fax: 318-2145

João Herr mann Neto
Nei va Moreira
Ru bens Furlan

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
Fernan doCoruja
Sa lo mão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Se cre tá ria: Wal bia L6ra
Local: Anexo 11, PavimentoSuperi or, AlaA,Sala 125
Telefones: 318-8266 16992 a 6996 Fax: 318-2125

Presidente: Luiza Erllndína (PSB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

CaboJú Iio
De Velasco

Bloco(PL, PSL)

MattosNascimento (licenciado) (PSl)
RobérioAraújo

Autor: Mesa Diretora

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Proposição:

Alber to Goldman
Anto nio Feijão
Antonio Kandir

Dr.Heleno
ManoelSalvíano
MuriloDomingos

Nel son Otoch
Sérgio Reis

Suplentes

Presidente: HélioCosta(PMDB)
1° Vi ce-Presidente: Jor ge Wil son (PMDB)
2°Vice-Presidente: Neiva Morei ra(PDT)
3° Vi ce-Presidente: Ha rol do Lima (PCdoB)
Titulares

Blo co (PSDB, PTB)
Anto nio Car los Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Ita marSerpa
José Car los Marli nez
JoséTeles
Luiz Car los Ha uly
MarcusVicente (PPB)



Titulares Suplentes PT

Bloco (PSDB, PTB)
Avenzoar Arruda Fernando Ferro
João Paulo Geraldo Magela

AntOnio Jorge Edir Oliveira
Profes sor Luzinho Maria do Carmo Lara

Bonifácio de Andrada Luiz Ribeiro
Feu Rosa Osmânio Pereira PPB
João Castelo Sebastião Madeira
L1dia Quinan Sérgio Reis Edmar Moreira Antonio Joaquim Araú/o
Máreio Matos Veda Crusius Pastor Amarildo Marcus Vicen e

Vicente Arruda 2 vagas Paulo Lessa 1 vaga
Zulaiê Co bra

Bloco (PSB, PCdoS)
Bloco (PFL, PST) Agnelo Queiroz Haroldo Lima

Costa Ferreira Celeita Pinheiro Luiza Erundina Sérgio Novais
Jaime Mar ti ns Gerson Gabrielli
José Thomaz NonO Gervásio Silva Bloco (PDT, PPS)
Ney Lopes Ildefonço Cordeiro
Pedro Bittencourt Luiz Durão Pompeo de Maltos Fernando Coruja

Rodrigo Maia Zezé Perrella Ricardo Ferraço Regis Cavalcante

RvlDB Bloco (PL, PSL)

Armando Monteiro Anlbel Gomes Lin coln Portela EujádoSimões

Benito Gama Jorge Pinheiro
Gastão Vieira Jurandil Juarez Secretária: Cláudia Braga 1. De Almeida
João Colaço Laire Rosado Local: Anexo li, Pa vi men toSu pe rior, AlaA, sa las 121/122
JoãoMagalhães TetéBezerra Telefone: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

SilasBrasileiro 1 vaga



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITORIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC3/99 Autor: Pau 100ctávioeOu Iras
Presiden le: Co riolanoSa les(PMOB)
1° Vice-Pre si den te: lé dia Rosa (PFL)
2° Vice-Pre si den te: ProfessorLui zinho(PT)
3°Vice-Presiden te:
Rela tor: JoãoAlme ida (PSOB)

6vagas

PT

FMOB

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Fed eral

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Adolfo Marinho
AnlonioCambraia(Licenciado)

Fe lix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
lila Bezerra

José Ro ber to Ba to chio
Má rcioBittar

Lincoln Partela

PHS

FMDB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PFL, PST)

Bloco(POT, PPS)

Pom peo de Mat tos (POT)

Airton Oipp
RegisCavalcante

RobérioAraújo

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: PEC n° 53/99

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E OCAPUT DO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS"

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)

Rela tor: Rubem Medina(PFL)
Titulares

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local:Anexo II-Pavimen toSu peri or, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

AntOnio Kandir
Danilo de Cas Iro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
MlIrilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Gerson Gabrielli
Marcos Cinlra
Paes Landim
Pedro Bittencollrt
Raimundo Sanlos
Rubem Me dina

Suplentes

CarlosBalata
JulioSemeghini

LéoAlcân Iara
Nel son Oloch

Ricartede Frei tas
RobertoJefferson

RomeuQueiroz
SérgiaCarva lho

OeusdelhPantoja
GervásioSilva

José Men dan ça Be zer ra
KátiaAbreu

PaulodeAlmeida
Pedro Bitten court
Sérgio Barcellos

Arlindo Chi naglia (licencia do)
Iara Bernardi
PadreRoque

1 vaga

Blo co (PFL, PST)

Bloco(PSOB, PTB)

CoriolanoSales
GustavoFruet
JorgePinheiro
José Indio
OsmarSerra glio
Osval do Reis

AnlO nio Car los Kon der Reis
ClaudioCajado
GilberloKassab
lédioRosa
Ney Lopes
PaulaOclávio
VilmarRocha

Titulares

GeraldoMagela
JoãoPaulo
Ma ria do Car mo Lara
ProfessorLui zinho

AugusloFranco
Or.Heleno
JoãoAlmeida
José Car los Eli as
José Car los Marli nez
Lino Rossi
Luiz Car los Ha uly
Vi centeArruda

Gerson Pe res
JoséJanene
Pedro Corrêa

PPB

Ení vai doRibeiro
RomelAni zio

Si mão Sessim

Armando Monteiro
BenitoGama
Edinho Bez
JurandilJuarez
Paulo Lima
Pedro Novais

AntO nio do Valle
CoriolanoSales

Eu lerMorais
Pe dro Cha ves

SalatielCarvalho
1 vaga

Bloco(PSB, PCdoB)

JoséAntonioAlmeida
1 vaga

2vagas
Aloisio Mercadante

PT

Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fet ter Júnior

João Coser
José Pimentel

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetli

João Pizzolatli

Car los Alber to Rosado
CelcitaPinheiro
FranciscoGarcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Cas tro
Osvaldo Coelho

PFL

CésarBandeira
FranciscoCoelho

GersonGabrielli
José Tho maz NonÔ

Luiz Durão
Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha
Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

2 vagas PT

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (PDT, PPS)

EmersonKapaz
Neiva Moreira

AvenzoarArruda
Babá
José Pi men tel
1 vaga

Jorge Bitlar
3vagas

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcello

PV

CleonãnioFonseca
Sa 10mãoCruz
WigbertoTartuce

PPB

RobertoBalestra
Yvo nU ton Gon çal ves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Lo cal: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Mil ton Temer (PT) Wellington Dias (PT)

Enio Bacci

InácioArruda

Eujácio Simões

Agnal do Mu niz

PDT

SerafimVenzon

Blo co (PSB, PCdoB)

SérgioNovais

Bloco (PL, PSL)

Almeidade Jesus(Licen ci ado)

PPS

João Her mann Neto

Proposi ção: PEC0076/99 Autor: UbiratanAguiar
e Outros

PV

810 co (PMDB, PST, PTN)

Secretá ria: Angélica Maria Landim FialhoAguiar
Lo cal: Ane xo 11- Pa vi men to Su pe rior-Sala 165-B
Telefone:318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POLlTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Re la tor: KátiaAbreu (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Carlos Dunga

PedroEugênio(PPS)

Anivaldo Vale

ClementinoCoelho(PPS)

PedroChaves
6vagas

AnivaldoVale
EduardoSeabra

FátimaPelaes
JovairArantes

Juquinha
ZenaldoCoutinho

2 vagas

Suplentes

Blo co (PSDB, PTB)

AdolfoMarinho
Antônio Jorge
B. Sá
CarlosBalala
ManoelSalviano
Ma ria Abadia (Licenciada)
MarisaSerrano
RommelFeij6

Presiden te: Rom mel Fe ij6 (PSDB)
1°Vice-Pre si den te: Lu ci a no Cas tra (PFL)
2°Vice-Presi den te: Babá (PT)
3° Vice-Presi den te: Sa lo mão Cruz (PPB)
Relator: LaireRosado(PMDB)

Titulares

AnaCatarina
AnlbalGomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bitlencourt
1 vaga



AntOnio Jorge Chiquinho Feitosa 1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
Carlos Batata Luiz Carlos Hauly 2° Vice-Presidente: Pa dre Roque (PT)
Paulo Mourão Luiz Piauhylino 3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Sérgio Barros Saulo Pedrosa Re la tor: Osmar Serraglio (PMDB)
Welinton Fagundes Sérgio Reis Titulares Suplentes
Xico Graziano 2 vagas
Zila Bezerra

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PFL, PST) AntOnio Jorge Jovair Arantes

Celcita Pinheiro
Juquinha Saulo Coelho

Abelardo Lupion Luiz Carlos Hauly Sérgio CarvalhoFranciscoCoelho Luis Barbosa
Jaime Fernandes Reginaldo Germano Luiz Piauhylino 5vagas

Luiz RibeiroKátia Abreu Sérgio Barcellos
Márcio MatosPaulo Braga 2 vagas Paulo Feij6

Ronaldo Caiado Sérgio Barros
FMDB

Confúcio Moura 6 vagas Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro Costa FerreiraJoão Colaço
Gervásio Silva Expedito Júnior

José lndio Gilberto Kassab NeutoLima
Moacir Micheletto Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Roland Lavigne Santos Filho Pedro BittencourtSilas Brasileiro WernerWan derer Pedro Irujo

PT FMDB
Anlbal Gomes Norberto Teixeira

Adão Preito 3 vagas Damião Feliciano 5 vagas
João Grandão Ed isonAndrino
Padre Roque Marcelo Teixeira

Osmar Serraglio

PPB
Roland Lavigne

Dilceu Sperafico Eliseu Moura PT
Salomão Cruz João Tola
Vadão Gomes 1 vaga Fernando Ferro Henrique Fontana

Luciano Zica Jorge Bitlar

Bloco (PSB, PCdoB) Padre Roque Luiz Sérgio

Agnelo Queiroz 2 vagas PPB
Ezldio Pinheiro

Dilceu Sperafico Hugo Biehl

Bloco (PDT. PPS)
EniVoltolini Luiz Car los Heinze
MárcioReinaldoMoreira Saio mão Cruz

Agnaldo Muniz Márcio Bitlar
Airton Dipp 1 vaga Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)
José An to nio Almeida Gonzaga Patriota
Tânia Soares 1 vaga

Eujácio Simões Bispo Rodrigues

PHS
Blo co (PDT, PPS)

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga Airton Dipp João Sampaio

Secretária: Fátima Moreira
João Herrmann Neto 1 vaga

Lo cal: Anexo I~ Pavimento Su pe rior, Sala 165-B
Telefone: 318- 060 Fax: 318-2140

Bloco(PL, PSL)

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A. DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11, PTN

E§ 2° DA CONSTITUiÇÃO FED ERAL" José de Abreu 1 vaga
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Proposição: PEC nO 222/00 Autor: Juquinha e outros Lo cal: Anexo 11, Pavimento Su pe rior, sala 165-B
Presidente: Gervásio Silva (PFL) Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140



Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

1°Vice-Presidente: Ja ime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pas torAmarildo (PPB) (Li cen ci a do)
Re la tor: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Lo cal: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

1 vaga

2vagas

Marcos de Je sus

Au tor: Po der Executivo

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

PHS

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Pro po si ção: PEC nO 289/00

Pauderney Avelino (PFL)

Eujácio Simões

Autor: Senador Fed eral e
Outros

Proposição: PEC 254/00

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
JoãoCastelo
JoséTeles
MuriloDomingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

João leão (PPB)
Lino Rossi

LúciaVânia
RicardoRique

Ri carlede Frei tas
3vagas

Presi den te: Expe ditoJúnior(PSDB)
1°Vice-Presiden te: Mari nha Ra upp(PMDB)
2°Vice-Pre si de nte: Nil son Mou rão (PT)
3°Vice-Pre siden te: Sa lo mão Cruz (PPB)
Relator: LucianoCastro(PFL)

Titulares

Bloco(PSDB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Ariston Andrade
Darci Coe lho (licenciado)
JaimeFernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wil son Braga

Cleuber Carneiro
CostaFerreira
JairoCarneiro

KátiaAbreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
EduardoSeabra
ExpeditoJúnior
FátimaPelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
ZilaBezerra

AntonioFeijão
CandinhoMallos

lia marSerpa
Josué Bengtson

NiciasRibeiro
OsmânioPereira

RenildoLeal
SauloCoelho

AldirCabral
Celcita Pinheiro

FranciscoGarcia
João Ri be i ro(licenciado)

PauderneyAvelino
Sérgio Barcellos

Blo co (PFL, PST)

Darci Coe lho (licenciado)
FranciscoRodrigues
lide fon ço Cordeiro
Lucia noCas tro
Luis Barbosa
MoroniTorgan

Eu lerMorais
IgorAvelino

Jonivai Lucas Jú niar
Luiz Biltencourl
Mú cio Sá (PTB)

NorbertoTeixeira

PT

PMDB
Geovan Freitas
MarceloCastro
Muri lio Ferre ira Lima
Osval do Reis
Pe dro Chaves
Teté Bezerra

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

Enivaldo Ribeiro
Pas tor Amarildo
Roberto Balestra

PPB

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitória

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdru bal Ben tes
ConfúcioMoura
ElcioneBarbalho
JurandilJuarez
MarinhaRaupp
1 vaga

PMDB

Alberto Fraga
5vagas

PT
Bloco (PDT. PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira Wolney Queiroz

Babá
MarcosAfon so
NilsonMourão

3vagas



PPB José Mü cio Mon te iro Robson Tllma
LucianoCastro Wilson Braga

EdmarMoreira Roberto Balestra Mário Assad Júnior 1 vaga
JairBolsonaro 2vagas
SalomãoCruz

PT

Blo co (PSB, PCdoB) Avenzoar Arruda Agne lo Ou e i roz (PC do B)
Or. Rosinha 3 vagas

EvandroMilhomen 2vagas ManoelVi t6rio
GonzagaPatriota Va nes sa Graz zi o tin (PC do B)

Bloco(POT, PPS) PPB

AgnaldoMuniz AirtonCascavel Almir Sá Herculano Anghinetti
EurfpedesMiranda GíovanniOueiroz AntonioJoaquimAraújo Hugo Biehl

1 vaga 1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Oscar Andra de RobérioAraújo
POT

João Sampaio Olimpio Pires

PTN Bloco (PSB, PCdoB)

José de Abreu 1 vaga
Jandira Feghali 1 vaga

1 vaga

1 vaga

Suplentes

José Aleksandro

Au lar: Senado Fede 181

PHS

PPS

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
00 § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE NOMEAÇÃO
DE MINISTRO DO TCU)

Bloco (PSOB, PTS)

Agnaldo Mu niz

OJalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Cas tro
Lo cal: Anexo II - Pavimento Su pe rior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

Presidente:AédioRosa(PMOB)
1°Vi ce-Presidente: Augus to Fran co (PSOB)
2° Vi ce-Presidente: Wal dir Pi res (PT)
3° Vi ce-Presidente: Áli la Lins (PFL)
Relator: Nelson Meu rer(PPB)

Titulares

Proposição: PEC281/00

Pllilemon Rodrigues

Blo co (PSOB, PTB)

AntonioCarlosPannllnzio
RaimundoGomesdeMatos

Rom mel Feij6
5vagas

6 vagas
Blo co (PMDB, PST, PTN)

Laire Rosado
5 vagas

Secretá ria: Ma ria Tere zi nha Do na ti
Lo cal: Ane xo 11, Pa vi men to Su pe ri or, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

Proposição: PEC 308-N96 Autor: Jandira Feghali
e Outros

AntOnioJorge
Or.Heleno
EduardoSeabra
Fátima Pelaes
José Mú cio Mon te i ro (PFL)
JoséTeles
Ri cardo Rique
1 vaga

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1°Vice-Presiden te: Luiz Oan tas (PST)
2° Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Re la tor: José Teles (PSOB)
Titulares Suplentes

Átila Lins
ClaudioCajado
JairoCarneiro

PFL
Alme rin da de Carva lho (PPB) (Licenciada)

MoroniTorgan
Ney Lo pes

AugustoFranco
SonifáciodeAndrada
InaldoLeitão
JoãoCas telo
José Carlos Marti nez
LüciaVânia
Maria Abadia (Licenciada)

RobertoJefferson

Adolfo Marinho
Fer nandoGonçalves

Feu Rosa
JovairArantes

LuizAnto nio Fleury
Sam po io D6ria
Sérgio Guerra

1 vaga



Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar
2 vagas

Ati la Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
PauloMarinho
Vil marRocha

CarlitoMerss
GeraldoMagela
WaldírPires
1 vaga

EniVoltolini
Luiz Fer nan do
NelsonMeurer

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4vagas

PFL

CleuberCarneiro
KátiaAbreu
Lael Varella

Paulo Braga
PauloGouvêa

Pedro Fernandes

PT

JoãoPaulo
3vagas

PPB

Dr. BeneditoDias
EdmarMoreira

1 vaga

PDT

Titulares

Anto nio Kan dir
Ati la Lira
BasflioVillani
Da ni lo de Cas tro
EdirOliveira
FélixMendonça
NelsonMarchezan
Silvio Torres

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
PallloMagalhães
RodrigoMaia
RonaldoCaiado
RubemMedina

ArmandoMonteíro
BenitoGama
GermanoRigotlo
JoãoHenríque
MiltonMonti
PedroNovais

Suplentes

Blo co (PSDB, PTB)

Alex Canziani
AugustoFranco

JoséMúcioMonteiro
Léo Alcêntara

Nelson Trad
SauloCoelho
Sérgio Barros

ZilaBezerra

Blo co (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coe Iho(licenciado)

EulerRibeiro
Luiz Bar bo sa

OsórioAdriano
Pe dro Femandes

RvlDB

AntOniodoValle
JoséLou ren ço

Walde mir Moka
3vagas

PT

José Ro berto Ba tochio FernandoCoruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Clovis IIgenfrítz
Dr.Rosinha
Pedro Eugênio

JoséPimentel
RicardoBerzoini

1 vaga

José Anto nio Alme ida

Mar cos Cin tra (PFL)

Agnaldo Muniz

Bloco (PL, PSL)

PPS

PHS

1 vaga

EujácioSimões

RegisCavalcante

Almir Sá
Delfim Netto
EnivaldoRibeiro

AlexandreCardoso
Sérgio Miranda

PPB

FetlerJúnior
2 vagas

Blo co (pSB, PCdoB)

2vagas

Ibra him Abi-Ackel (PPB) 1 vaga Bloco(PDT, PPS}

JoséRobertoBatochio NeivaMoreira
PimentelGomes 1 vaga

Secretá rio:ValdivinoTolen tino Filho
Local: Anexo 11, PavimentoSu perior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Eujá cio Simões

Bloco (PL, PSL)

RonaldoVasconcellos

Proposição: PEC407/01 Autor: PoderExecutivo PHS

Secre lá ria: Edla Ca lhe i lOS Bispo
Local:Anexo II-Pavi men tOSll perior, sala 165-8
Telefone:318-7062 Fax: 318-2140

Presiden te: RodrigoMaia(PFL}
1°Vice-Presiden te: Antonio Kandir(PSDB}
2°Vice-Presidente: OI. Rosi nha (PT)
3°Vice-Pre si den le: Be ni to Gama (PMDB)
Re lator: Delfim Netto(PPB)

RobertoArgenta 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM

PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
610-A, DE 1998 QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR

Ricardo Ferraço

Bispo Rodrigues

FernandoCoruja

Bloco (PL. PSL)

PHS

Regis Cavalcante

Welinton Fagundes

1 vaga

Bloco (PSDB. PTB)

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Titulares

Autor: Senado Federal e OutrosProposição: PEC 610/98

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifacio de Andrada
Custódio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL. PST)

Suplentes

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

Secretaria: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMONIO GENÉTICO)

Pro posição: PEC618/98 Autor:PoderExecutivo
Presiden te: GersonGabrielli(PFL)

1°Vi ce-Presidente: Fran cis tõ nio Pin to (PFL)
2° Vi ce-Presidente:
3° Vi ce-Presidente: DiI ceu Spe ra fi co (PPB)

Relator: Ricartede Freitas(PSDB)

Titulares Suplentes

Blo co (PMDB, PST. PTN)

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Paudemey Avelino

FMDB

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

PT

Fernando Ferro
João Paulo
José Genorno

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Paulo de Almeida
Robson Tuma

Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha

Freire Júnior
5vagas

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
FernandoGonçalves
Odr Iio Balbinolti
MaxMauro
RicartedeFreitas
SauloPedrosa
SebastiãoMadeira
XicoGraziano

Glycon Terra Pinto
Luiz Biltencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

FélixMendonça
Feu Rosa

LéoAlcãn ta ra
Rafael Gu erra

Re nil do Leal
3vagas

Elcione Barbalho
Moacir Michelelto

5 vagas

PFL

PPB Cla udioCajado Carlos Nader

Gerson Peres 3 vagas Euler Ribeiro Gervásio Silva

Ibrahim Abi-Ackel
FranciscoRodrigues José Mendonça Bezerra

Romel Anizio Gerson Ga brielli Luis Barbosa
MoreiraFerreira MiltonBarbosa
Sérgio Barcellos Paulo Marinho

Bloco (PSB. PCdoB) 1 vaga Zezé Per relia

Aldo Arantes Aldo Rebelo
José Antonio Almeida 1 vaga PT

AdãoPretto João Grandão
Bloco (PDT. PPS) Fernando Ferro MarcosAfonso

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Luiz Sérgio 2 vagas
Padre Roque



CleonancioFonseca
DilceuSperafico
Hugo Biehl

Pom peo de Mat tos

Socorro Gomes

Pau lo José Gouvêa

PPB

Augusto Nardes
JonivaILucasJúnior(PMDB)

1 vaga

PDT

Fernando Coruja

Blo co (PSB, PCdoB)

1 vaga

Bloco(PL, PSL)

PastorValdeci Paiva

Paulo Lima
1 vaga

AnlonioKandir
JoséMilitão
LúciaVania
Luiz Car los Ha uly
Marcio Fortes
NiloCoelho
RicardoFerraço

Mil tonTemer
RicardoBerzoini
2 vagas

2vagas

PSOB

AlbertoGoldman
AnivaldoVale

AntonioCam bra ia (Licenciado)
BasllioVillani
Inal do Leitão

Ma noel Salviano
Sil vio Torres

PT

AvenzoarArruda
HenriqueFontana

VirgllioGuimarães
1 vaga

PPB

PPS

AyrtonXerêz(Licenciado)

PHS

Wal fri do Ma res Guia (PTB)

Secreté ria: EdlaCalheiros Bispo
Lo cal: Ane xo 11- Sala 165-B
Te le fone: 318-7062/318-7061

FernandoGabeira(PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

FelterJúnior
JoãoPizzolatti
RomelAnizio
Sampaio06ria(PSOB)

FélixMendonça
WalfridoMaresGuia

EliseuMoura
EnivaldoRibeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

EduardoPaes(Licenciado)
1 vaga

POT

Blo co (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secre téria:Angélica Maria Landim Fia IhodeAguiar
Local: ServiçodeComissõesEspeciais,Anexoll, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE

TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZ6NICA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: PoderExecutivo

Presidente:GermanoRigotto(PMDB)
1° Vi ce-Presidente: Anto nio Kan dir (PSDB)
2° Vi ce-Presidente:
3° Vi ce-Presidente: Ro mel Ani zio (PPB)
Re la tor: Mus sa De mes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

EurlpedesMiranda
1vaga

EduardoCampos

Eujécio Simões

Enio Bacci
FernandoZuppo

Blo co (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos(S. Par!.)

Au tor: SérgioCarva IhoeOu lrosEli seu Resende
Jorge Khoury
MoreiraFerreira
MussaDemes
Paulo Magalhães
PedroFernandes
Ro berto Brant(Licen ciado)
RonaldoCaiado

FMDB

Carlos Alberto Rosado
Cleu berCarneiro

OeusdethPantoja
João Carlos Ba ce lar
JoséCarlosAlelu ia
PauderneyAvelino
PedroPedrossian

Wilson Braga

Proposição: RCP2/99

Presidente: Luciano Cas tro (PFL)
1°Vice-Presi den te: Alces leAlme ida (PMOB)
2° Vi ce-Presidente: Nil son Mou rão (PT)

3° Vi ce-Presidente: Almir Sá (PPB)
Re la tor: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

810 co (PSD8, PTB)
Anlõ nio do Valle
ArmandoMonteiro
GermanoRigotto
José Pri an te
Luiz BiI ten court

BarbosaNeto
Edi nhoBez

GastãoVieira
JoséChaves

WaldemirMoka

Josué Bengtson
NilsonPinto(Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifécio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro



Blo co (PMDB, PST, PTN) Blo co (PFL, PST)

AlcesteAlmeida Jorge Cos ta (PT) ChicoSardelli LuizDu rão
Confúcio Moura Osvaldo Reis CorauciSobrinho NeutonLima
Asdrubal Bentes 1 vaga Robson Tuma 1 vaga

PFL FMDB

Airton Cascavel (PPS) ExpeditoJúnior LamartinePosella João Edu ar do Dado
Átila Lins Oscar Andrade MarceloBarbieri 2vagas
LucianoCastro Sérgio Barcellos Ro land Lauigne

PT PT

Babá 2 vagas Iara Bernardi José Pimentel
NilsonMourão RicardoBerzoini Tel ma de Souza

PPB PPB

Almir Sá João Tola CelsoRllssomanno WagnerSalllstiano
LuizFernando SalomãoCrllz Cunha Blleno 1 vaga

PDT Blo co (PSB, PCdoB)

GiovanniQlleiroz EurrpedesMiranda Kin cas Mattos AldoRebelo

Blo co (PSB, PCdoB) Bloco(PDT, PPS)

EvandroMilhomen VanessaGrazziolin João Edu ar do Dado (PMDB) João Herr mann Neto

Bloco(PL, PSL) Bloco (PL, PSL)

RobérioAraújo JoséAleksandro BispoWanderval DeVelasco

PHS
PTN

Secre lá rio: Erles Jan nerCos ta Go ri ni
Lo cal: Ser vi ço de CPI, Ane xo li, sala 151-B
Tele fone: 318-7067/318-7055

Re nil do Leal (PTB) FranciscoRodriglles(PFL)
José de Abreu

Secretá rio: FranciscodeAssisDiniz
Local:Anexoll, sala 151-B
Te lefane: 318-8436

1 vaga

Fax: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA"

Au tor: De pu ta do LuizAnto nio
Fie ury e Ou tras

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTI NADA A "INVESTIGAR AS RELAÇOES DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA

FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Proposição: RCP 21/96 Au tor: Milton Te mere Ou tros

Presidente:GustavaFruet(PMDB)
1°Vice-Pre si den te: João Car los Ba ce lar(PFL)
2°Vice-Pre si den te: Mil ton Te rner(PT)
3°Vice-Presiden te: Ro meIAnizio(PPB)
Rela lor: Alberto Gold man (PSOB)

Suplentes

Bloco(PSDB, PTB)

Tilulares

Suplentes

Proposição: RCP5/99

Pre si den te: LuizAnto nio Fie ury (PTB)
1°Vice-Presidente: RolandLavigne(PMDB)
2°Vice-Presiden te: RicardoBerzoini(PT)
3°Vice-Pre si den te: Cu nha Bu e no (PPB)
Re la tor: Rob son Tuma (PFL)

Titulares

Blo co (PSDB, PTB)

Ba s";oVillani
JúlioSe meghini
Luiz Anto mo Fie ury
Veda Crusius

AJex Canziani
ILéoAlcantara
SauloCoelho
Si' via Torres

Alberto Gold man
Da ni lo de Cas tra
FernandoGonçalves
MárcioForles

JoãoCarlos Bacelar

Blo co (PFL, PST)

AntonioKandir
Luiz Car los Ha uly
RobertoJefferson

YedaCrusius

Ney Lopes



Paes Landim
PedroBitlencourt

Paes Landim
RubemMedina

Blo co (PFL, PST)

GustavoFruel
José Borba
WagnerRossi

FMDB

AntO nio do Valle
JoséBorba

José Lou ren ço

Aldir Ca bral
Dar ci Co e IhO(Lioonciado)
Francisco Rodrigues
GilbertoKassab
JairoCarneiro

FMDB

Chi co Sardelli
LuizMoreira

MauroFecury
Sérgio Barcellos

YvoniltonGonçalves

IvanValente
MiltonTemer

PT

JoséPi men tel
RicardoBerzoini

Alber lo Fraga
ConfúcioMoura
JurandilJuarez
1 vaga

4 vagas

PPB
PT

EnivaldoRibeiro
RomelAnizio

João Tota
RicardoBarros

Luiz Edu ardoGreenhalgh
MarcosAfonso

Babá
Ivan Valente

Haroldo Lima

Blo co (PSB, PCdoB)

JoséAnto nio Alme ida

PPB

João Tota
LuizFernando

JairBolsonaro
SalomãoCruz

Blo co (PDT, PPS)

Nelson Proença(PMDB} José Ro berto Batochio

Blo co (PSB, PCdoB)

EvandroMilhomen SocorroGomes

Bloco(PL. PSL) Bloco(POT, PPS}
AlmeidadeJesus João Caldas Márcio Bitlar NeivaMoreira

PTN Bloco(PL,PSL)
José de Abreu

Secretário: ManoelAlvim
Lo cal: Ane xo li, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

1 vaga

Fax: 318-2182

RonaldoVasconcellos

PHS

Pom peo de Mat tos (PDT)

JoséAleksandro

1 vaga

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO

DO SR. JOS~ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCfclO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE INFLU~NCIAS,

OFERECIMENTO DE PROPINAS (CORRUPÇÃO ATIVA) E
ESPECIALMENTE TODAS AS DENÚNCIAS

REFERENTES AO PROJETO
SIVAM - SISTEMA DE VIGJLÃNCIA DA AMAZÓNIA

Blo co (PSOB, PTB)

Autor: DeputadoArlindoChinaglia
e Outros

Suplentes

Fax: 318-2182

AldirCabral

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Ra fa el Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Ma deira
Vicente Caropreso

Zulaiê Co bra

Blo co (PFL, PST)

Bloco(PSDB, PTB)

Se cre tá rio: Sil via Sou sa da SíI va
Local: Ane xo 11, sala 151-B
Telefone:318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO
DAS REFORMA POLíTICAS

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Re la tor: João Almeida (PSDB)

Titulares

Ara cely de Pa u la

Bonifácio de Andrada
Cuslódio Mallos
Edu ardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salva dorZimbaldi
Xico Graziano

Suplentes

ArrnandoAbJlio
BaduPicanço
Sérgio Barros

SérgioCarvalho
Zila Se zerra

Presidente: Gil berto Kassab(PFL)
1° Vice-Presi den le: Luiz Pia uhy li no(pSOB)
2°Vice-Presiden le: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Pre si den le: João Tola (PPB)

Re la lor: Con fú cio Mou ra (PMOB)

Tilulares

Proposição: RCP 23/96

AnlonioFeijão
LuizPíauhylino
MárcioFortes
SilasCâmara
ZenaldoCoutinho



PROPOSTA DE EMEhJDA À CONSTITUIÇ.\O :;0
455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO

ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FED ERAL",
APENSADA ÀQUELA

Pro po si ção: PEC 203/95 Aulor: La pro vi laVie ira e Ou Iros
Presidenle:
1°Vice-Presidenle: Arol dede Oli ve i ra (PFL)

2°Vice-Presidente: WallerPi nhei ro(PT)
3°Vi ce-Presidente: Wag nerSa lusti ano(PPB)
Re la tar: Henri que Edu ardo Alves (PMDB)

Tilulares Suplenles

PFL

CláudioCajado
CorauciSobrinho
GilberloKassab
João Mendes
Paulo Oclávio
Rubem Me dina
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberlo
JorgeWilson
MendesRibeiroFilho
NairXa vi er Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

João Paulo
José Dirceu
Mil ton Temer
Nilmário Miranda

An 10nioJoaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wag nerSalustiano

Rv1DB

PT

PPB

José Rocha
Má rio Assad Jú nior

NeulonLima
ReginaldoGerrnano

Vic Pires Franco
2vagas

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
OsmarSerra glio

Paulo Lima
3vagas

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Geno/no
Virgrlio Guimarães

Nel son Meurer
Simão Sessim

2 vagas

AroldedeOliveira
Euler Ribeiro
FranciscoGarcia
Joel de Hollan da
San los Fi lho
Vic Pi res Fran co
José Car los Fon se ca Jr.

Hen rique EduardoAlves
Jorge Pinheiro
Luiz Bit ten court
OlavoCalheiros
PinheiroLandim
1 vaga

Rv10B

José Men don ça Bezer ra
LavoisierMaia

LucianoPizzatlo
PedroPedrossian

RonaldoCaiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

Blo co (PSB, PCdoB)
PSDB

Haroldo Lima Aldo Rebelo
José An lo nio Almeida Alexandre Cardoso AnivaldoVaJe Alber lo Gold man

OomicianoCabral FernandoGabeira(PV)

Bloco(POT, PPS)
Luiz Piauhylino Mari sa Serrano
Marcio Rodrigues ZenaldoCoulinho

João Sampaio Dr. Hélio Sa u lo Coelho 2vagas
Márcio Bitlar Rubens Bueno VitlorioMedioli

Bloco(PL, PSL) PT

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval Dr.Rosinha RegisCavalcan le(PPS)
Ronaldo Vasconcellos Lin coln Portela Gil mar Machado 3vagas

Pedro Gel so
WallerPinheiro

PHS

Secrelârio:ValdivinoTolentinoFilho
Lo cal: Anexo li, Pavimento Su pe rior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)
AntonioJoaquimAraújo
OliveiraFilho(PSDB)
WagnerSalustiano

PPB

JoséJanene
RobérioAraújo(PL)

1 vaga

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 222

DA CONSTITUiÇÃO FED ERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO ARTIGO,
QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PTB

JoséCarlos Marli nez Iris Si mões
1 vaga Mu riloDomingos

por

Neiva Moreira Agnaldo Mu niz (PPS)

Blo co (PSB, PCdoB)



ClementinoCoelho(PPS) JandiraFeghali EduardoSeabra
FernandoGonçalves

Wal fri do Ma res Guia

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL) PDT

BispoRodrigues BispoWanderval José Ro berlo Sa lochio FernandoCoruja

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretário:ValdivinoTolentinoFilho
Local:ServiçodeComissãesEspeciais,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

Blo co (PSB, PCdoS)

PedroValadares

DeVelasco

Djal ma Paes

LincolnPorlela

Titulares

PFL

Presidente: DeVelasco(PSL)
10 Vi ce-Presidenle:
2°Vice-Presidente: Professor Lu i zi nho (PT)
30 Vi ce-Presidenle: Amai do Fa ria de Sá (PPB)
Relator:

Secrelária:LeilaMachado
Local: Servi ço de Comissões Especi a is, Anexo 11, Sala 129-8
Telefone:318-8434

AlbéricoFilho
JoãoColaço

4vagas

AnlO nio Jor ge (PTB)
JaimeMarlins

JoãoRibei ro(Licen cia do)
MauroFecury

RaimundoSanlos
VilmarRocha

1 vaga

PFL

PSOB

FMDB

Gilberto Kassab
PauloBraga
Pau loMa rinho
PauloOclávio
Rob son Tuma
UrsicinoQueiroz
Wil son Braga

Proposição: PLP9/99 Autor: PoderExecutivo

Pre si den le: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vi ce-Presidenle: Pe dro Ca ne do (PSOB)
2° Vi ce-Presidenle: Osval do Bi 01 chi (PMDS)
3° Vi ce-Presidenle: Dr. Ro si nha (PT)
Rela lor: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 9, DE

1999, QUE "DISPÕE SOBRE AS NORMAS
GERAIS PARA A INSTITUiÇÃO DE REGIME DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PELA UNIÃO,
PELOS ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

GustavoFruel
MillonMonti
NorberloTeixeira
OsvaldoBiolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Suplenles

Au tor: Presidente

Aracely de Paula
Celcila Pi nhe iro

Luis Barbosa
Pedro Femandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Ter ra Pin lo
5vagas

GilmarMachado
José Ge no rno
Paulo Delgado

VirgllioGuimarães

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

An to nio Carlos Pannunzio
Arnaldo Ma deira

Julahy Ju nior
Luiz Carlos Hauly

PT

PSOB

FMDB

Proposição:

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Forles
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kália Abreu
Paes Landim

Arthur Virgflio (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Forles
Nel son Marchezan
ZulaiêCobra

AlbéricoFilho
Freire Júnior
Osmar Serra glio
RenaloVianna
2 vagas

GeraldoMagela
JoãoPaulo
ProfessorLuizinho
1 vaga

Amai do Fa ria de Sá
HerculanoAnghinelti
José Linhares

PPB

PTS

3vagas

AnivaldoVale
Helenildo Ribeiro
JoãoCaslelo·
MaxRosenmann
PedroCanedo
SauloPedrosa

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (jcenciada)

PauloMou rão
3vagas



DI'. Rosinha
Fernan do Ferro
Gil marMachado
1 vaga

AntonioJoaquimAraújo
Enivaldo Ribeiro
NiltonBaiano(Licenciado)

MaxMauro
1 vaga

PT

ÂngelaGuadagnin
JairMeneguelli

Márcio Ma tos (8. Par!.)
1 vaga

PPB
Pas torAma ril do (Licenciado)

RobérioAra LI jo (PL)
YvoniltonGonçalves(PFL)

PTB

Chi co da Prin ce sa (PSDB)
Wal fri do Ma res Guia

PDT

EdinhoBez
PauloLirna
Pedro Chaves
8alatieJCarvalho
1 vaga

P8DB

Anto nio Carn bra ia (Licenciado)
Anto nio Kan dir
Da ni lo de Cas tro
Manoel8alviano
NarcioRodrigues
YedaCrusius

PT

ArmandoMonteiro
EulerMorais
FlávioDerzi

FreireJúnior
Milton Monti

Adolfo Ma ri nho
Jova irAran tes

Luiz Cal' los Ha uly
NiloCoelho

Sam paio Dória
XicoGraziano

AlceuCollares

DjalmaPaes

Dr.Hélio

Blo co (PSB, PC do B)

Pe dro Eu gê nio (PPS)

GeraldoMagela
João Coser
RicardoBerzoini
Welling ton Dias

PPB

Carlos Santana
João Gran dão
JoséPimentel

Mil ton Te mel'

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviçode Co missões Especia is, Anexo 11, 8/169-B
Telefone:318-7060

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

MarcosdeJesus Remi Trinta
EdmarMoreira
JoséJanene
Luiz Fel'nan do

PTB

Del fim Netto
HerculanoAnghinetli

MárcioReinaldoMoreira

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

RonaldoVasconcellos(S. Par!.)

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

EduardoPaes(Licenciado)
RodrigoMaia

Enio Bacci

Eujácio Simões

PDT

FernandoGonçalves
José Cal' los Elias

Pom peode Mattos

Secretário: SilvioSousada Silva
Lo cal: Servi ço de Co mis sões Especi ais, Ane xo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Presiden te: Da nilodeCastro (PSDB)
1° Vi ce-Presidente: Ru bem Medi na (PFL)
2° Vi ce-Presidente: Ri cardo Berzo ini (PT)
3° Vi ce-Presidente: EdmarMo re i ra (PPB)
Re la tor: Edi nho Bez (PMDB)

Titulares

PFL

Suplentes

DjalmaPaes

Blo co (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Paudemey Avelino
Ru bem Medi na
1 vaga

FMDB

CoriolanoSales

Carlos Nader
Corauci Sobrinho

Darci Coelho
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Paes Lan dirn

Robson Turna

Antô nio do Valle

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FED ERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo

Presidente: Eliseu Resende (PFU
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)



FMDB

Blo co (PFL, PST)

Blo co (PSDB, PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Lo cal: Anexo 11, Pavimento Su pe rior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALiNEA

"EU DO INCISO II DO.§ 5° DO ART. 128
. DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"

Suplentes

CelcilaPinheiro
Cesar Bandeira

KáliaAbreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Au tor: Se na do Fede ralProposição: PEC374/96

PFL

Alme rin dadeCarva lho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
CourauciSobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
NeutonUma

Presidente:DomicianoCabral(PMDB)
1°Vi ce-Presidente: João Cas te lo (PSDB)
2° Vi ce-Presidente:
3° Vi ce-Presidente: Ary Kara (PPB)
Re la tor: Neu ton Lima (PFL)

Titulares

FMDB

Suplentes

Arman do Monteiro
EdinhoBez

GastãoVieira
SalatielCarvalho

2vagas

IIdefonçoCordeiro
LuIs Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
PauloOclávio

WernerWan derer

ExpeditoJúnior
FernandoGonçalves

lia marSer pa
JovairArantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Car los Aleluia
More ira Ferreira

AntOnio do Valle
FernandoDiniz
José Borba
José Pri an te
PauloLima
Waldemir Moka

Badu Picanço
BasllioVillani
Cio vis Volpi
João Almeida
Luiz Anto nio Fie ury
Márcio Fortes
RobertoJefferson
Villório Medioli

3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)

Relator: BasllioVillani(PSDB)

Titulares

Carlos Santana
Jaques Wag ner
Luciano Zica

PT

Fernando Ferro
2 vagas

AlbéricoFilho
BarbosaNelo
Gustavo Fruet
4 vagas

JorgeWilson
OlavoCalheiros
Pinheiro Landim

3vagas

PSDB

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anlzio

Blo co (PSB. PCdoB)

AndréBenassi
HelenildoRibeiro
JoãoCastelo
Nel son Otoch
VicenteArruda
ZulaiêCobra

AlexandreSantos
LéoAlclln ta ra

ZenaldoCoulinho
3vagas

Haroldo Lima
MiriamReid

Sérgio Miranda
1 vaga PT

Bloco(PDT, PPS)
4vagas 4vagas

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Herrnann Neto
Olimpio Pires

Bloco (PL. PSL) PPB

João Caldas Eujádo Simões

PV

Ary Kara
AugusloFarias
Gerson Pe res

Amai do Fa ria de Sá
EuricoMiranda

1 vaga

Fernando Gabeira 1 vaga
PTB

Nelson Marquezelli
1 vaga

MaxMauro
NiltonCapixaba



Enio Bacci

PDT

CoriolanoSales(PMDB) JandiraFeghali

Blo co (PSB, PCdoB)

Tel ma de Sou za (PT)

Blo co (PSB, PCdoB)
RobérioAraújo

Bloco(PL, PSL)

Phi lemonRodri gues

José Anto nio Almeida DjalmaPaes
PPS

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL) Ivan Paixão RegisCavalcante

Secretário: José Maria Aguiar de Cas tro
Local: ServiçodeComissõesEspeciais,Anexo II
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP22/96 Autor:FátimaPelaeseOutros

Presidente: Fá lima Pelaes (PSDB)
1° Vi ce-Presidente: Alme rin da de Car va lho (PFL)
2°Vice-Presidente: Iara Be nardi (PT)

3°Vi ce-Presidente: DL Se ne di lo Dias (PPB)
Relator: ElcioneBarbalho(PMDB)
Titulares Suplenles

Blo co (PMDB, PST, PTN)

FranciscoRodrigues
Jaime Mar tins

Kétía Abreu
MoreiraFerreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PFL

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)

Secre tério (a): Franciscoda Silva Lopes Filho
Lo cal: Ane xo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Proposição: PEC89/95 Autor: NiciasRibeiroeOutros
Presidente: RafaeIGuerra(PSDB)
1°Vice-Presidente: NorbertoTe ixe i ra (PMDB)
2° Vi ce-Presidenle:
3°Vice-Presidenle: João Pizzolatli (PPB)

Re la lor: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

Marce loBarbieri
NairXa vi er Lobo

1 vaga

Eduardo Barbosa
FlávioArns

Marisa Serrano
Yeda Cru si us

RonaldoVasconcellos(S. ParI.)

Bloco (PSDB, PTS)

BispoWanderval

AnaCatarina
ElcioneBarbalho
GeovanFreitas

FálimaPelaes
LidiaQuinan
Maria Abadia (Licenciada)
MarinhaRaupp

FMDB

PFL

AlmerindadeCarvalho
KátiaAbreu
NiceLobão

CelcitaPinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

AnaCalarina
AnlbalGomes
Igor Avelino
João Magalhães
José fndio
NorberloTeixeira

Hermes Parcianello
5vagas

PT

AngelaGuadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
DL BeneditoDias

ArlindoChinaglia(Licenciado)
DL Rosinha

PPB

AntonioJoaquimAraújo
1 vaga

AntonioFeijão
NiciasRibeiro
NiloCoelho
RafaelGuerra
Ro meu Queiroz
ZulaiêCobra

PSDB

FátimaPelaes
Ma ria Aba dia

Max Rosen mann
NilsonPinto(Licenciado)

2vagas

PT
PDT

Mi ri am Reid DL Hélio
Welling ton Dias
3vagas

4vagas



CunhaBueno
JoãoPizzolalli
1 vaga

MaxMauro
1 vaga

PPB

AntonioJoaquimAraújo
HugoBiehl

RomelAnizio

PTB

Re nil do Leal
1 vaga

PDT

CoriolanoSales
GustavoFruet
João Ma tos
Nair Xa vier Lobo
2 vagas

Ara cely de Pa u la
EulerRibeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Fran cisco
PauloBraga
Vic Pi res Fran co

Blo co (PMDB, PST, PTN)

CezarSchirmer
5vagas

PFL
AdautoPereira

GilbertoKassab
Kêtia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga

PT

EberSilva

PedroEugênio(PPS)

Pom peo de Mat tos

Blo co (PSB, PCdoB)

1 vaga

AvenzoarArruda
Mêrcio Ma tos (S. Part.)
2 vagas

PPB

4vagas

Blo co (pL, PST, PMN, PSD, PSL)

AlmeidadeJesus(Licenciado)

PV

Remi Trinta

AntonioJoaquimAraújo
Pe dro Henry (PSDB)
SimãoSessim

PDT

FernandoZuppo

Tel mo Kirst
2vagas

Eber Silva

RegisCavalcan te(PPS) AirtonCascavel(PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Se cre tê rio: José Ma ria Agui ar de Cas tro
Lo cal: Ser vi ço de Co mis sões Espe ci ais, Ane xo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUIÇOES

DE VICE-PREFEITO"

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

AlmeidadeJesus(Licenciado)

PPS

RubensFurlan

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Marcos Cin tra (PFL)

AgnaldoMuniz

1 vaga

Blo co (PSDB, PTB)

Presiden te: Co riolano Sa les(PMDB)
1°Vi ce-Presidente: Alex Can zi ani (PSDB)
2° Vi ce-Presidente:
3°Vi ce"Presidente: Si mão Ses sim (PPB)
Rela tar: Joaquim Fran cisco (PFL)
Titulares

Pro posi ção: PEC 98/99

AlexCanziani
AugustoFranco
JoséTeles
RaimundoGomesdeMatos
RobertoRocha
Sérgio Reis
2 vagas

. Autor: FernandoZuppo
e Outros

Suplentes

AntonioCarlos Pannunzio
Da ni lo de Cas tro

IrisSimões
JoséCarlos Elias

JutahyJunior
NarcioRodrigues

SauloPedrosa
Sil vio Torres

Se cre tê rio: Marcos Fi gue ira deAlme ida
Local: Anexo 11, Pavi men to Su pe ri or, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPOE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 203/91 Autor: Senado Fed eral

Presiden te: José Indio(PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Fran cisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Re la lor: Em erson Kapaz (PPS)



Titulares Suplentes COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A

Bloco (PSDB, PTB)
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FED ERAL AO
Carlos Mosconi Armando Abflio PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE
Clovis Volpi Arnon Bezerra
Iris Siniões EduardoBarbosa "INSTITUI O CODIGO CIVIL"
LuizAn to nio Fleu ry José Coimbra Proposição: PL634/75 Autor: PoderExecutivo
Max Rosenmann Julio Semeghini
Rafael Guerra Lidia Quinan Pre si den le: João Caslelo (PSDB)

Ricarte de Freilas Renildo Leal 1° Vi ce-Presidenle: Ri cardo Izar (PMDB)
Vicenle Caropreso Rose de Freitas 2° Vi ce-Presidenle: tara Bernardi (PT)

3° Vi ce-Presidente: Au gus lo Nardes (PPB)

Blo co (PFL, PST) Rela lor: Ricardo Fi uza (PFL)

Claudio Cajado Cleuber Carneiro
Titulares Suplenles

Eu lerRibeiro Gervásio Silva
Joaquim Francisco Gilberto Kassab PFL
Luciano Pizzatto Jaime Femandes
Neuton Uma José Carlos Aleluia AntO nio Car los Kon der Reis CesarBandeira

Santos Filho Mário Assad Júnior Ja ime Martins FranciscoGarcia
MarcondesGadelha Paes lan di m

FMDB
Paulo Magalhães RaimundoSan los
RicardoFiuza WernerWanderer

Darclsio Perondi José Borba 2 vagas 2vagas

José Borba 5vagas
José [ndio
Ricardo Izar FMDB
Saraiva Felipe

GustavoFruet1 vaga Mauro Benevides
OsrnarSerra glio NairXavierLobo
RenatoVianna 4 vagas

PT Ri cardolzar

Ivan Valente Dr. Rosinha RilaCamata

Luci ana Zica Henrique Fontana 1 vaga

Marcos Afonso Jaques Wag ner
PSDB

PPB AlexandreSantos André Benassi
Bonifáciode Andrada Feu Rosa

Or. Benedito Dias Arnaldo Faria de Sá (PTB) HelenildoRibeiro JoséMilitão

Eni Voltolin Celso Russornanno
InaldoLeitão Nel son Otoch

José Janene Mário Negromonte (PSOB) JoãoCastelo 2vagas
VicenteArruda

Blo co (PSB, PCdoB) PT

Alexandre Cardoso Paulo Ballazar Iara Bernardi FernandoFerro

1 vaga 1 vaga MarcosRolim GeraldoMagela
2 vagas JoséPimental

WaldirPires

Bloco (POT, PPS)
PPB

Or. Hélio Fernando Coruja
AugustoNardes CelsoRussomanno

Em erson Kapaz Pedro Eugênio
EdmarMoreira 2vagas

Bloco (PL, PSL)
WagnerSalustiano

Ronaldo Vasconcellos José Egydio
PTB

PHS Luiz Anto nio Fie ury FernandOGonfalves
RobertoJefferson vaga

Rubens Furlan (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretária: Leila Machado POT
Lo cal: Anexo li, pavimento superior, Sala 165-B

José Ro ber lo Ba lo ch io Corio la noSa les(PMDB)Telefone: 318-8431 Fax: 318ü214ü



Bloco (PSB, PCdoB)

José Anlo nio Almeida

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

AldoRebelo

ProfessorLuizinho
2 vagas

PPB

LincolnPorlela

PPS

Ayrlon Xe rêz(Licencia do)

João Caldas

Airton Cascavel

CunhaBueno
EliseuMoura
Wigberlo Tarluce

CelsoRussomanno
YvonillonGonçalves

1 vaga

PDT

Secrelária: HeloisaPedrosaDiniz
Local: Anexo li, Pa vimen 10Su pe rior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Secrelário:SflvioSousadaSilva
Local: Servi çodeComissões Espeda is, Ane xo 11, Sala 165-B
Telefone:318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRONICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇOES DE COMÉRCIO ELETRONICO"

Proposição: PL 1.483/99 Au lor: Dr. Hélio

Pre si den le: AroIde de Oli ve i ra (PFL)
1° Vi ce-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vi ce-Presidente:
3°Vice-Presidente:WigbertoTarluce(PPB)
Re la tor: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares Suplentes

Dr. Hélio

1 vaga

Marcos Cin tra (PFL)

Emerson Ka paz
I

FernandoGabeira

Luisinho

Blo co (PSB, PCdoB)
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Pas10rValdeci Pa iva

PPS
Pedro Eugênio

PV
Mar cos Ro lim (PT)

AlexCa nzi ani
JulioSemeghini
LuizPiauhylino
Narcio Rodrigues
RicardoFerraço
RodrigoMaia
SalvadorZimbaldi
WalfridoMaresGuia

Bloco (PSDB, PTB)

AugustoFranco
IrisSi mões

MarcioForles
Maria Abadia (Licenciada)

Nelson Marquezell i
PauloKobayashi
RomeuQueiroz

ZenaldoCoulinho

ProposiçãO: PEC20/95 Autor: EduardoJorgee Oulros

Presidenle: RitaCarnala(PMDB)

1° Vi ce-Presidente: Leur Lo rnan lo (PMDB)
2° Vi ce-Presidente:
3°Vi ce-Presidente: Cu nha Bu e no (PP8)
Relator:BonifáciodeAndrada(PSDB)
Titulares Suplenles

PFL

Blo co (PMDB, PST, PTN)

Her mes Parcianello
JorgePinheiro
Marçal Fi lho
MarceloBarbieri
Maria Elvira
Pinheiro Landim
1 vaga

7 vagas

AnlO nio Car los Kon der Reis
JairneMarlins
LauraCarneiro
Leur Lo man lo (PMDB)
Paes Lan dirn
PauloMagalhães
VilmarRocha

FMDB

CesarBandeira
FranciscoCoelho

IIdefonçoCordeiro
João Mendes

José Carlos Fon se ca Jr.
Sérgio Barcellos

1 vaga

PFL

Arolde de Olivei ra
CorauciSobrinho
Gerson Gabrielli
LucianoPizzatto
PauloOctávio
Ru bem Me dina
Vic Pi res Fran co

Fran cisco Rodrigues
José Car los Fon se ca Jr.

KátiaAbreu
MoroniTorgan
PauloMarinho
Zezé Perrella

1 vaga

DarcfsioPerondi
Edison Andri no
ElcioneBarbalho
Luiz Bitlencourt
RitaCamata
1 vaga

PSDB

Ce zarSchirrner
GermanoRigollo

Maria Elvira
3 vagas

JorgeBittar

PT

4vagas

Adol fo Ma ri nho
BonifáciodeAndrada
Carlos Mosconi

Cus tódio Mallos
Feu Rosa

JoãoAlrne ida



Luiz Carlos Ha uly
PauloKobayashi
ZulaiêCobra

Mareio Fortes
RicardoFerraço
SauloPedrosa

FélixMendonça
HelenildoRibeiro
ManoelSalvíano
Nel son Otoch

RaimundoGomesdeMa los
RommelFeij6

2vagas

Gílmar Machado
João Paulo
José Genorno
Mil ton Temer

PT

EduardoJorge(Licenciado)
Virgilio Guimarães

2 vagas

PPB

CleuberCarneíro
Jor ge Khoury
José Rocha
LavoisierMaia
PauloBraga
RobertoPessoa

Blo co (PFL, PST)

CarlosAlbertoRosado
FranciscoCoelho

José Tho maz NonO
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

CunhaBueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

DuilioPisaneschi
EduardoSeabra

Au guslo Nardes
Júlio Redecker

NeloRodolfo(PMDB)

PTB

FernandoGonçalves
MagnoMalla

ArmandoMonleiro
FernandoDiniz
JoãoMagalhães
Jonival LucasJunior
JorgeAlberlo
MarceloCaslro

FMDB

AlbéricoFilho
Anlõ niodo Valle

4vagas

PDT PT

Neiva Moreira 1 vaga

Blo co (PSB. PCdoB)

AvenzoarArruda
WaldirPires
WellinglonDias

Fernando Ferro
LuizAlberlo

Virgflio Guimarães

Ha rol do Lima PedroValada res PPB

Blo co (PL, PST, PMN. PSD. PSL)

B~poWanderval Pa ulo José Gou vêa

AugusloFaras
João Leão
PedroCorrêa

José Li nha res
MárcioReinaldoMoreira

MárioNegromonte(PSDB)

PV Blo co (PSB, PCdoB)

FernandoGabeira 1 vaga Haroldo Lima
PedroValadares

Djal ma Paes
TâniaSoares

Se cre tá rio: José Ma ria Agui ar de Cas tro
LodI: Servi ço de Co mis sões Especi a is, Ane xo I1
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"
Au tor: João Leão e Ou tros

PHS
Aris tonAndra de (PFL) 1Vc.",d

Se cre tá rio: Fran eis co da Sil va Lo pes Fi lho
Local: Anexo I-Pavi men to Su peri ors/165-B
Telefone:318-7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503.

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

EujácioSimões

ClementinoCoelho
SalomãoGurgel

Bloco(PL, PSL)

Bloco(PDT. PPS)

Pimen tel Gomes
WolneyQueiroz

João Cal das

Suplentes

Presiden le: JoãoLeão(PPB)

1°Vice-Presi den le: Pa ulo Bra ga (PFL)
2°Více-Pre si den te: Wal dir Pi res (PT)
3°Vice-Presi den te: He lenildoRibei ro (PS DB)

Titulares

Proposi ção: PEC 57/99

Bloco (PSDB, PTB)

ArmandoAbllio
Armon Bezerra
CarlosBatata
Carlos Dun ga

B.Sá
ClaudioCajado(PFL)

InaldoLeilão
JoséTeles

Proposição: Au tar: José Carlos Ale lu ía
Pre si den te: Ary Kara (PPB)
1°Vice-Presidenle: Jorge Tadeu Mu da len (PMDB)
2°Vi ce-Presidente:
3D Vi ce-Presidenle:
Relator: José Car los Ale lu ia (PFL)



Titulares Suplentes Bloco (PFL, PST)

CouraciSobrinho
Joaquim Francisco
José CarlosAle lu ia

EulerMorais
Jorge Tadeu Muda len
SalatielCarvalho

PFL

FMDB

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Ter ra Pin lo
Marçal Fi lho

Ma uro Lopes

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
FranciscoCoelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzallo
Mário Assad Júnior

Adauto Pereira
Deusdeth Panloja

Jaime Mar lins
Joaquim Fran cisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

Chi coda Prin ce sa
ChiquinhoFeilosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afon so
Wellington Dias

PSDB

PT

PPB

Márcio Matos (PTB)
Vicente Caropreso

Márcio Matos (PTB)

João Coser
1 vaga

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro

FMDB

Freire Júnior
José Borba

MarceloCas tro
Osvaldo Reis

2 vagas

AryKara
Simão Sessim

Almir Sá
João Tola PT

DuilioPisaneschi
PTB

PDT

1 vaga João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Dr.Hélio FernandoZuppo

Blo co (PSB, PCdoB)
PPB

GonzagaPatriota

Bloco (pL, PST, PMN, PSD, PSL)

1 vaga FetlerJú nior
Hugo Biehl
SalomãoCruz

Cleonâncio Fonseca
DiJceu Sperafico
RoberloBalestra

Lincoln Portela João Caldas Blo co (PSB, PCdoB)

Secretária: EdJaCalhei roBispo
Local: ServiçodeComissões Especiais,Anexoll, Sala 165-B
Telefo ne: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

AldoAran tes
1 vaga

VanessaGrazziotin
1 vaga

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A ANALISAR
O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE 1997, QUE

"IMPOE CONDIÇOES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco(PDT, PPS)

Emerson Kapaz AlceuCollares
Porn peo de Mattos MárcioBittar

Bloco (PL, PSL)
Ronal doVasconcellos Pa ulo José Gou vêa

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira
PV

Bloco(PSDB, PTB)

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Mar ti nez
Odrlio Balbinolti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Se cre tá ria: Ana Cla ra Fon se ca Se rejo
Local: Anexo 11, pa vimento Su perior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198. DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA E/OU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Au tor: Pau lo Paim

Mar cos Ro lim (PT)FernandoGabeira

Pro posição: PL3.198/00

Suplentes

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Re la tor: Confllcio Moura (PMOB)

Titulares

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nel son Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano



Presidente:SauloPedrosa(PSOB)
1°Vice-Presidente:
2°Vice-Pre siden le: LuizAlberto (PT)
3°Vice-Pre siden le: Almerindade Carva Iho(PPB) (licenciado)
Relator: ReginaldoGermano(PFL)

Titulares Suplenles

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL3.561/97 Au tor: Pau lo Paim
Presiden te: Eduardo Barbosa (PSOB)
1aVi ce-Presidente: Alme rin da de Carva lho (PFL)
2° Vi ce-Presidente: Arlin do Chi na glia (PT) (lIcen cia do)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Re la tor: Silas Brasileiro (PM08)
Titulares Suplentes

Blo co (PMOB, PST, PTN)

Blo co (PSOB, PTB)

Bloco(PSOB, PTB)

EduardoBarbosa
FlávioArns
JoãoAlmeida
Uno Rossi
MarisaSerrano
MuriloDomingos
Narcio Rodrigues
SauloPedrosa

Blo co (PFL, PST)

CelcitaPinheiro
IIdefonçoCordeiro
Mil lon Barbosa
ReginaldoGermano
Yvo niHon Gonçal ves
Zezé Perrella

FMDB

Alberto Fra ga
OamiãoFeliciano
Fre i reJúnior
Jorge Pinheiro
MaurilioFerreira Lima
Osmar Ter rai

PT

GilmarMachado
João Gran dão
Luiz Alber lo

PPB

AlmerindadeCarvalho(Licenciado)
José Unha res
Pas torAma ril do (Licenciado)

Blo co (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen
Tania Soares

Bloco(PDT, PPS)
Alceu Colla res
Ivan Paixão

Bloco(PL, PSL)

Uncoln Porte la

AirtonRoveda
EduardoSeabra

Nelson Trad
RosedeFreilas

4vagas

Ali la Lins
CleuberCarneiro

Cos la Ferreira
LavoisierMaia

Nice Lobão
Pedrolrujo

Nair Xa vi er Lobo
5vagas

CarlosSantana
ManoelVit6rio

PauloPairn

3vagas

AgneloQueiroz
1 vaga

Dr.Hélio
RegisCavalcante

Marcos de Je sus

Eduardo Barbosa
FálimaPelaes
LidiaQuinan
Lúcia Vania
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
RaimundoGomesdeMalos

DarclsioPerondi
Eu ler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

PFL

AlmerindadeCarvalho
EulerRibeiro
LauraCarneiro
MarcondesGadelha
MoroniTorgan
NiceLobão
Ursici no Quei roz

PT

ArlindoChi naglia(Ucencia do)
EduardoJorge(Ucenciado)
Ma ria do Car mo Lara
PauloPaim

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

POT

FernandoCoruja

CarlosMosconi
EduardoSeabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nel son Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

CelcitaPinheiro
ExpeditoJú nior

KátiaAbreu
LavoisierMaia

Luis Barbosa
Medeiros(S.Parl.)

RolandLavigne(PMDB)

Ange la Guadagni
Carlilo Merss

GeraldoMagela
Padre Roque

An to nio Joaquim Araújo
1 vaga

Dr.Hélio

PV

FernandoGabeira 1 vaga Ojal ma Paes

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde

Secretária: MariaTerezinhaDonati
Local: Anexo li, Pavi men to Su pe ri or, Sala 165-B
Telefone:318-8783 Fax: 318-2140/2995

LincolnPortela
Bloco (PL, PSL)

RobérioAraújo



Aldo Arantes
Blo co (PSB, PCdoB)

PedroValadares

João Paulo 1 vaga

1 vaga PPB
Roberto Balestra Amaldo Faria de Sá
Salomão Cruz Cleonâncio Fonseca
Yvo nilton Gon çal ves (PF L) 1 vaga

1 vaga PDT
FernandoCoruja MiriamReid

PHS

PPS

RobertoArgen ta

Secre tá rio (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimen to Su pe rior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

1 vaga

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO

JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS, QUE
"DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALlZAÇÃODE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

810 co (PMDB. PST, PTN)

Autor: Edu ardo Jorge e
Fernando Gabeira

Secre tá ria: Angélica Ma ria Landim Fia IhoAguiar
local: Anexo li-Saia 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

1 vaga

RubensFurlan

MarcosdeJesus

AdautoPereira
Cos ta Ferreira

ExpediloJúnior
IIdefonçoCordeiro

luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA A
FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A

RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, PSL)

PHS

PPS

GersonGabrielli
LavoisierMaia
MussaDemes
PauloMagalhães
PauloOctávio
RicardoFiuza
RubemMedina

Proposição: PL4.376/93 Autor:PoderExecutivo
Presiden te: Chicoda Princesa(PSDB)
1°Vi ce·Presidente:
2°Vice-Presidente: Waldomi ro Fioravan te (PT)
3° Vi ce-Presidente: Márcio Re inal do Mo re i ra (PPB)
Relator: OsvaldoBiolchi(PMDB)

Titulares Su plen les

RonaldoVasconcellos(S. Part.)

Emerson Ka paz

PastorValdeci Paiva

Alberto Fraga
FreireJúnior

GeovanFreilas
Luiz Bitten court

Norberto Teixeira
Osval do Reis
Teté Bezerra

Suplentes

A1exandreSantos
Dr.Heleno

LúciaVânia
Osmâ nio Pereira

PauloMourão
Rom mel Feijó

Wal fri do Ma res Guia
1 vaga

Blo co (PSDB. PTB)

Eu ler Morais
Marçal Fi lho
Nair Xa vier Lobo
Pedro Chaves
SalatielCarvalho
ThemrstoclesSampaio.
Zé Go mes da Ro cha
1 vaga

Airton Roveda
Fá li ma Pelaes
JovairArantes
Juquinha (PL)
LidiaOuinan
MarcusVicente
Nelson Marquezelli
PedroCanedo

Presidente: PedroChaves(PMDB)
1°Vi ce-Presidente: Lidia Ou i nan(PSDB)
2° Vi ce-Presidente: João Pa u lo (PT)
3° Vi ce-Presidente: Sa lo mão Cruz (PPB)
Relator: RonaldoCaiado(PFL)

Titulares

Proposição: PL 2.186/96

PFL FMDB

Abe lardo Lupion
Darci Coelho (Licenciado)
KátiaAbreu
LaelVaretla
MoroniTorgan
RonaldoCaiado
Sérgio Barcellos

Carlos Nader
Jaime Fernandes

José Car los Fon se ca Jr.
José Men don ça Be zerra

José Rocha
PedroPedrossian

UrsicinoQueiroz

João Hen ri Que
João Ma ga Ihães
JorgeAlberto
MarceloBarbieri
OsvaldoBiolchi
1 vaga

GastãoVieira
MendesRibeiroFilho

O smanioPereira(PSOB)
3vagas

Dr. Rosinha
JairMeneguelli
Jaques Wagner

PT
Ivan Valente

João Grandão
Luciano Zica

BasflioVillani
ChicodaPrincesa

PSDB

AnivaldoVale
BasflioVillani



Cus t6dio Mat tos
JovairArantes
Nel son Otoch
osma nio Pereira

Nel son Otoch
VicenteCaropreso

Veda Crusius
1 vaga

Silvio Torres
1 vaga

Blo co (PFL, PST)

2vagas

PT

ArlindoChinaglia(Ucenciado)
JairMeneguel1í
WaldomiroFioravanle
1 vaga

PPB

AryKara
Ibra him Abi-Ackel
MárcioReinaldoMoreira

PTB

OuilioPisaneschi
1 vaga

POT

FernandoCoruja

4vagas

Almir Sá
JoséJanene

SimãoSessim

2vagas

1 vaga

CarauciSobrinho
lédioRosa
José Men don ça Bezerra
José Rocha
PauloMarinho
ZezéPerrella

OarclsioPerandi
Or. Anta nio Cruz
GeovanFreilas
José Lou ren ço
JurandilJuarez
NeloRodolfo

Or.Rosinha
GilmarMachado
Pedrocelso

FMDB

PT

PPB

Aldir Ca bral
ChicoSardelli

IIdefanço Corde iro (PSOB)
Joel de Hollan da

Luis Barbosa
1 vaga

6vagas

Carli to Merss
João Gran dão

LuizSérgio

Blo co (PSB, PCdoB)

ClementinoCoelho(PPS)

Blo co (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Pa ulo José Gou vêa

PPS

1 vaga

DeVelasco

Euri co Mi randa
JoãoPizzolalli
Telmo Kirsl

AldoRebelo
EduardoCampos

OlimpioPires
RegisCavalcanle

Augus toFarias
2vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
AgneJoQueiroz

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

RubensBueno
1 vaga

Secrelária: Fátima Moreira
Local: ServiçodeComissõesEspeciais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE

"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"
Au tar: SiI via Tarres eOu Iras

Secrelário: Marcos Figueira
Local:Anexo II-Pavimen loSuperior,sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO" DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

RubensBueno

Proposição: PL4.874/01

Presiden le: JurandiIJuarez(PMDB)
1° Vice-Presiden le: José Rocha(PFL)
2°Vice-Presiden te: Pedro Canedo(PSOB)
3° Vice-Pre si den te: Tel mo Kirst (PPB)
Re la tar: Gil mar Ma cha do (PT)

Titulares

Pedro Eugênio

Suplentes

LucianoBivar

ClovisVolpi

Bloco (PL, PSL)

RonaldoVasconcellos

PV
1 vaga

Bloca(PSOB, PTB) Proposição: PEC 151/95 Aulor: GonzagaPa triotaeOutros

AlexCanziani
AlexandreSanlos
JovairArantes
LéoAlcan la ra
PedroCanedo
Sérgio Reis

BasIlioVilla ni
ExpedilaJúnior

JosuéBenglson
Márcio Ma los

PaulaFeij6
We lin lon Fa gun des (PL)

Presidenle:AldirCabral(PFL)
1° Vi ce-Presidenle: Uno Ros si (PSDB)
2° Vi ce-Presidenle: Mar cos Ro Iim (PT)
3°Vi ce-Presidenle: Edmar Mo rei ra (PPB)
Relator:AlbertoFraga(PMDB)



Suplentes

Ti tu la res

AbelardoLupion
Aldir Ca bral (PSDB)
GervásioSilva
José Tho maz NonO
LauraCarneiro
LavoisierMaia
Wil son Bra ga

Alber to Fra ga
Hélio CosIa
JorgePinheiro
Luiz Bit len court
MarceloBarbieri
NairXa vi er Lobo

Uno Rossi
Marcus Vicente
Mo ro ni Torgan (PFL)
PauloFeijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Co bra

PFL

FMDB

PSDB

PT

Su plen tes

Adauto Pereira
FranciscoCoelho

FranciscoRodrigues
IldefonçoCorde iro

ReginaldoGermano
Sérgio Barcellos
VicPiresFranco

Mendes RibeiroFilho
SynvalGuazelli

4vagas

AntonioFeijão
Arnon Be zerra
BaduPicanço

Feu Rosa
Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENqA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DA NOVA REDAÇAO 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

Presiden te: Deusdeth Pan toja(PFL)
1° Vice-Presidente: Maltos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSOB)
Re la tor: Ibra hirn Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Ge ral do Ma gela
José Dirceu
MarcosRolim
José Genorno

Arnal do Fa ria de Sá
EdmarMoreira
PedroCorrêa

LuizAnto nio Fie ury

EurfpedesMiranda

PPB

PTB

POT

CarlosSantana
Luiz Edu ardo Greenhalgh

Nel son Pellegrino
Wellington Dias

JairBolsonaro
2vagas

RobertoJefferson

Wanderley Martins

Ara cely de Pa ula
OeusdethPantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
KátiaAbreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

JorgeAlberto
Norberto Teixeira

Paulo Uma
3 vagas

PFL

RvlDB

Ati la Lins
Gervási08ilva

IIdefonçoCordeiro
José Men don ça Se zerra

PauderneyAvelino
Pedrolrujo

Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José rndio

Osvaldo Reis
3 vagas

GonzagaPatriota

Bloco (PSB, PCdoB)

AgneloQueiroz PSOB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Jú lio Pa u lo José Gou vêa

PPS

Augusto Franco
Or.Heleno
JoãoAlrne ida
JovairArantes
Si! vio Tor res
VicenteArruda

Affon so Camargo
Alberto Gold man

CarlosBatata
LéoAlcântra

Nel son Oloch
SérgioCarvalho

Ayrton Xe rêz(U cen ci ado) RegisCavalcante

Secretá ria: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: ServiçodeCo mis sões Especiais, Anexo li, Sala 165-B

Telefone.:318-6874 Fernan do Ferro

PT

4 vagas



JoãoPaulo
MiltonTemer
Wellington Dias

José Rocha
NeutonUma
Os cal' Andrade

LuisBarbosa
2 vagas

PPB
FMDB

Gerson Peres
Ibra him Abi-Ackel
Luiz Fernan do

DI'. Be ne di lo Dias
RobertoBaleslra

VadãoGomes

AntOnio do Valle
Domiciano Ca bral
JoãoHenrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Barbosa Neto
Ce zarSchinner

Darcisio Perondi
LamartinePosella

Múcio Sá
Ricardo Izar

PTB

1 vaga

José Ro berto Ba tochio

PDT

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Alberto Goldman
Chi co da Prin ce sa
MárioNegromonte
PauloFeijó
RomeuQueiroz
Snvio Torres

PSDB

Alex Canziani
Feu Rosa

Mar cio Fortes
MarcusVicente

NelsonMarchezan
1 vaga

Blo co (PSB, PCdoB)

Sér gio Novais José Anto nio Alme ida

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Carlos Santana
Pedro Celso
TelmadeSou za
Wellington Dias

PT

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Almei dade Jesus (Licenciado)

PPS

CaboJúlio Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

PPB
Fran cisco Silva (PST)

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga RegisCavalcante PTB

Se cre tá rio: Edla Calheiros Bispo
Lo cal: Anexo li, pavimento su pe rior sala 168-A
Telefone:318-7062 Fax: 318-2140

Dullio Pisaneschi

Olfmpio Pires
PDT

1 vaga

1 vaga

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO

DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES,
DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE IN
FRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,

REESTRUTURAOSETORFEDERALDE
TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:JoãoHenrique(PMDB)
1°Vice-Presidente: Ba sflioVilla ni (PSDS)
2° Vi ce-Presidente: Tel ma de Sou za (PT)
3°Vi ce-Presidente:

Re la tor: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Si mões AlmeidadeJesus(Licenciado)

Proposição: PEC 136/99 Autor:PoderExecutivo

Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)

Secre tária: Leila Machado
Lo cal: Ser vi ço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPOE 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"

1 vaga

1 vaga

PV

810 co (PSB, PCdoB)

Airton Cascavel

Jandira Feghali

Ali la Lins
FranciscoRodrigues

JoãoRi be iro
JoaquimFrancisco

PFL

AffonsoCamargo
Ara cely de Pa u la
EliseuResende
IIdefonçoCordeiro



PFL

1°Vi ce-Presidente: Jorge Alber to (PMDB)
2° Vi ce-Presidente:
3°Vice-Presidente: Hercu la noAnghi net ti (PPB)
Re la tor: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

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"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1°Vi ce-Presidente: Jai me Martins (PFL)
2° Vi ce-Presidente:

3°Vi ce-Presidente: Jo ni vai Lu cas Jú ni or(PMDB)
Rela tor: Vi cente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
LuIs Barbosa
MussaDemes
NeutonUma
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
JorgeAlberto
Osmar Serraglio
2 vagas

AlexandreSantos
Carlos Mosconi
InaldoLeitão
Luiz Car los Ha uly
Nel son Otoch
Veda Cru si us

Suplentes

CláudioCa jado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
WernerWanderer

FMDB

Confúcio Moura
SalaUel Carvalho

4 vagas

PSDB
André Benassi

B. Sá
Fá tima Pelaes

MárioNegromonte
RonaldoCezarCoelho(Licenciado)

1 vaga

Darci Coe Iho(Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Non6
Kátia Abreu
LucianoCastro
Paes Landim

FMDB

Carlos Nader
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

PT

ArlindoChinaglia(Ucenciado)
José Pi men ter
2 vagas

PPB
HerculanoAnghinetti
NelsonMeurer
Pedro Corrêa

PTB

FernandoGonçalves
José Car los Eli as

PDT

FernandoCoruja

Dr.Rosinha
HenriqueFontana

Pro fes sorLuizinho
1 vaga

EdmarMoreira
JairBolsonaro

Ricardo Barros

Ant6nioJorge
Nelson Marque zelli

1 vaga

Ce zar Schir mer
GastãoVieira
HélioCosta
JorgeAlberto
JorgeWilson
Ricardolzar

AntonioCarlosPannunzjo
HelenildoRibeiro
LéoAlcênta ra
RaimundoGomesdeMatos
SauloPedrosa
Vi cen teArru da

GeraldoMagela
3 vagas

PSDB

PT

FreireJúnior
Marçal Fi lho

Osvaldo Biolchi
Osval do Reis

Phi le mon Ro dri gues (PL)
1 vaga

AJexandreSanlos
Dr.Heleno

JutahyJúnior
Uno Rossi

MarcusVicente
NiciasRibeiro

HenriqueFontana
JoséGenolno

2vagas

João Cal das

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

AlmeidadeJesus(Licenciado) PPB

Jan di ra Feghali

Pedro Eu gênio

Blo co (PSB, PCdoB)

José Anto nio Almeida

PPS

1 vaga

Hugo Biel
Ibra himAbi-Ackel
Jonival LucasJú nior(PMDB)

Wal fri do Ma res Guia
1 vaga

PTB

Gerson Peres
RomelAnlzio

Yvonil ton Gonçal ves(PFL)

LuizAnto nio Fie ury
SilasCamara

Secre lá rio: SlIvioSousada Silva
Local: ServiçodeComissões Especiais,Anexo li, Sala 165-8
Telefone:318-7061 Fax: 318-2140

EurlpedesMiranda

PDT

Fer nan do Coruja



Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Alme ida de Jesus (Li cen ci ado) Pa u lo José Gouvêa

Marcos Afon so
Marcos Rolim
Orlan do Fantazzini

Nel son Pellegrino
Welling ton Dias

1 vaga

Blo co (PSB, PCdoB) PPB

AlexandreCardoso

PPS

Dr.Evilásio(Licenciado) AryKara
Gerson Pe res
Luiza Erundina (PSDB)

EdmarMoreira
JairBolsonaro

Oliveira Fi lho (PSDB)

1 vaga 1 vaga PTB

Secretário: ErlesJan nerCos ta Go ri ni
Lo cal: Servi çode Co missões Especia is, Anexo 11, sala 168-A
TeJefone:318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE PODERÁ,
MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO DE SEUS

TRABALHOS, OFERECER SUGESTÕES,
INDICAÇÕES E ELABORAR PROPOSiÇÕES
DESTINADAS A MINIMIZAR ESTE GRAVE
PROBLEMA QUE AFLIGE A SOCIEDADE

BRASILEIRA
Presidente: MarcondesGadelha(PFL)

1° Vi ce-Presidente: Ro berto Rocha (PSDB)
2° Vice-Pre si den te: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vi ce-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen(PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Se cre lá rio: José Ma ria Agui arde Cas lro
Lo cal: Servi çode Co missões Especi a is, 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
Proposição: PEC294/95 Au tor: Sérgio Barcellos e Ou lros
Presiden te: IberêFerreira(PPB)
1° Vi ce-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vi ce-Presidenle: Car los San ta na (PT)
3° Vi ce-Presidente: Dino Fer nan des (PSDB)
Re la tor: Jorge Wilson (PMDB)
Tilulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

PPS

Jan di ra Feghali

FernandoGonçalves
José Carlos Marli nez

Wanderley Mar tins (PFL)

Ayrton Xerêz(Licenciado)

PDT

Pa u lo José Gou vêa

Bloco (PSB, PCdoB)

Emerson Ka paz

Neiva Moreira

Dr. Evilásio(Licenciado)

LuizAntonio Fleury
RobertoJefferson

CaboJúlio

Alber to Fraga
Jorge Pinheiro

NairXavierLobo
3 vagas

AbelardoLupion
CorauciSobrinho

GervásioSilva
MárioAssadJúnior

ReginaldoGermano
WernerWanderer

1 vaga

PSDB

FMDB

JoãoColaço
João Ma ga Ihães
JorgeTadeuMudalen
Luisinho
PinheiroLandim
1 vaga

João Carlos Bacellar
José Ca r los Fon se ca Jr.
José Tho maz NonO
LauraCarneiro
MarcondesGadelha
MoroniTorgan
Robson Tuma

Elias Murad
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
ZulaiêCobra

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osmanio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

Fran cisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
LauraCarneiro
Rubem Me dina
Sérgio Barcellos
WernerWanderer
1 vaga

PFL
Deusdelh Pantoja
Fran cisco Garcia
Gil berlo Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

PT
FMDB

Luiz Edu ar do Greenhalgh JoséPirnen tel Edison Andrino 6vagas



Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Blo CO (PFL, PST)

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis
1 vaga

PSDB

An to nioCarlos Pannunzío
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Adol to Ma ri nho
Anto nio Carlos Pan nun zio
Cust6dioMallos
Ju lio Semeghini
Már cio Fortes
PauloKobayshi
RicardoFerraço
RodrigoMaia

Alex Can zi ani (Licenciado)
AntonioCambraia
Candinho Mallos

Dino Fernan des(PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ro nal do Ce zar Co e lho (Licenciado)

AdãoPretto
Carlos Santana
MarcosAfonso
1 vaga

Almir Sá
IberêFerreira
YvoniltonGonçalves(PFL)

PT

PPB

4vagas

João Tota
2 vagas

CarlosAlberto Rosa do
GilbertoKassab
JoséCarlosAle lu ia
LucianoPizzalto
Marcos Cintra
Pe dro Fernandes

CleuberCarneiro
EliseuResende

Francisco Garcia
João Mendes

Má rio Assad Júnior
Neuton Lima

R'v'lDB

Mu ri loDomingos

PTB

PDT

Nelson Marquezelli

BenitoGama
JorgeAlberto
JoséChaves
LeurLomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

Neiva Moreira Serafim Ven lOn PT

PauloBaltazar

Bloco(PSB, PCdoB)

1 vaga

Iara Bernardi
Ma lia do Car mo Lara
ProfessorLuizinho

HenriqueFontana
Iara Be nardi
JoãoMagno

PPB

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, P8L)

Eu já cio Si mões Cabo Jú Iio

EliseuMoura
EniVoltolini
SimãoSessim

Dr. Benedi toDias
FetlerJúnio

João PizlOlalli

PPS
AlexandreCardoso
Sérgio Novais

Bloco (PSB, PCdoB)
InácioArruda

JoséAnto nio Alme ida

Se cre tá rio: Fran eis co da Sil va Lo pes Fi lho
Local: Servi çode Co mis sões Espe ci ais, Ane xo li, 8/165-B
Telefone:318-7066

1 vaga Air ton Cascavel
Ivan Paixão
JoãoSampaio

Ronaldo Vasconcellos

Bloco(PDT, PPS)
OlimpioPires

Pe droEugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues

Presidente: RodligoMaia(PTB)
1°Vice·Presiden te: Jorge Alber to (PMDB)
2°Vice·Presi den te: Ma riadoCarmo Lara (PT)
3°Vice·Presiden te: Si mãoSessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho(PSOB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPOE SOBRE A
POLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nel son Marchezan (PSDB)

COMISSÃO ES PE CIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AG~NCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL -ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

1 vaga
PHS

Da jal ma Paes (PSB)

Autor: Sérgio Nova is
e Ma ria do Car mo Lara

Proposição: PL2.763/00



1° Vice-Presidente: Paulo Magarhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Re la lor: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PSDB, PTB)

FMDB

Suplentes

LuizPiauhylino
Marisa Serra no

1 vaga

Autor: MiroTeixeira

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRES I DENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NAAR GEN TINA"

Proposição:

Blo co (PSDB, PTB)
NelsonMarchezan
VicenteCaropreso
YedaCrusius

Presi den te: ReginaldoGerma no(PFL)
1°Vice-Presidente: Co riola noSa les(PMDB)

2° Vi ce-Presidenle: Mar cos Ro lim (rT)
3° Vi ce-Presidente: Luis Carlos He in ze (PPB)
Relator: MiroTeixeira(PDT)

Titulares

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octâvio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcantara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Mârcio Fortes

810 co (PFL, PST)

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
EduardoSeabra
Feu Rosa
Nel son Marchezan
Nel son Trad

Eliseu Resende
Fran cisco Rodrigues
Herâclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanlo
Olavo Calheiros
Wag ner Rossi

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Blo co (PMDB, PST, PTN)

CoriolanoSales Jorge Pinheiro
OsvaldoBiochi Luiz Billencourt

PT PFL

Secretário: MarcosFigueira
Lo cal: Anexo 11, Pavimento Su pe rior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Bloco (PL, PSL)

Bloco(PDT, PPS)

Blo co (PSB, PCdoB)

Au lor: Pa li lo Oelá vioProposição

Secretário: Mâ rioDrállsioCouti nho
Local:Anexoll, PavimentoSuperior, Sala 165-8
Telefone:318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA,
KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

1 vaga

Airton Cascavel
Dr. Hélio

JOSd Genorno
ReginaldoGermano La li ra Carne ro

Orlando Fantazzini
Robson Tuma Sérgio Barcellos

Paulo Delgado
PT

MarcosRolim NilmârioMiranda

Augusto Nardes PPB
Pedro Corrêa

Luis Car los He in ze 1 vagaSi mão Sessim

PDT

MiroTeixeira Neiva Moreira

GonzagaPatriota
1 vaga Blo co (PSB. PCdoB)

PedroValadares AgneloQueiroz

Bloco (PL, PSL)
DeVelasco CaboJúfio

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

Luciano Bivar

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Cunha Bueno
Hercu lano Anghi netti
Si mão Sessim

Airton Dipp
João Herrmann Neto

PPB

Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza



Presidente: Pa u lo Octá via (PFL)
1° Vi ce-Presidente: Car los Mos co ni (PSDB)
2° Vi ce-Presidente: Pe dro Cel so (PT)
3° Vi ce-Presidente: EdmarMo re i ra (PPB)
Re la tor: osma nio Pere i ra (PMDB)

Titulares Suplentes

Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Blo co (PMDB, PST, PTN)

DamiãoFeliciano Albérico Fi lho
PinheiroLandim JoãoColaço

Blo co (PSDB, PTB) PFL

Carlos Mosconi
Da ni lo de Cas lro
Ma ria Aba dia

InaldoLei tão
JoãoCaslelo
ZulaiêCobra

RaimundoSantos
ReginaldoGermano

PT

BenitoGama
CoslaFerreira

Bloco(PMOB,PST,PTN) GilmarMachado

HélioCosta Jorge Pinheiro
OsmanioPereira(PSDB) Luiz Bittencourt

João Gran dão

PPB

1 vaga PaslorAmarildo(Ucenciado)
PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins

PDT

Dr. Hélio José Ro ber to Ba to ch io
PT

Pedro Gelso 1 vaga Blo co (PSB, PCdoB)

PPB Agne lo Quei roz Tania Soares

EdmarMoreira HerculanoAnghinelli
PV

PDT Fernan do Gabeira Luiz Alberto (PT)

Secrelá rio(a): MarcosFi gue iradeAlmei da
Local: Anexo li, Pavi men toSu pe ri ar, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÃNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Secretária: AnaLúciaRibei ro Marques
Local:Anexoll, Pavimen toSu perior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Suplentes

Au tor: SENADO FEDERALPro po si ção: PL nO 4.842/98

Presiden te: Zezé Perrel la (PFL)

1°Vice-Presidente: Pedro Nova is(PMDB)
2°Vi ce-Presidenle:
3° Vi ce-Presidenle: Ro mel Ani zio (PPB)
Rela lor: Ricartede Freitas(PSDB)

Titulares
Au tor: Gil mar Ma cha do

Ayrton Xe rêz(Licen ci ado)

WanderleyMarlins

1 vaga

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)
AgneloQueiroz

OlimpioPires

Proposição:

RegisCavalcante

Bloco (PSOB, PTB)Presidenle: Pinheiro Landim(PMDB)
1° Vi ce-Presidenle: Uno Ros si (PSDB)
2° Vi ce-Presidenle: Gil mar Ma cha do (PT)

Re la lor: ReginaldoGermano(PFL)

Tilulares Suplenles

Blo co (PSDB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman

B. Sá
Carlos Ba la ta
IrisSimões
ReníldoLeal
RicartedeFreilas
SauloPedrosa
SebastiãoMadeira
XicoGraziano

FátirnaPelaes
FernandoGonçalves

José Mú cio Mon le i ro (PFL)
UdiaQuinan

MaxMauro
SérgioCarva lho

2 vagas



Freire Júnior
Moa cirMichelelto
Pedro Novais
SilasBrasileiro
3 vagas

Bloco(PMDB,PST,PTN)

7 vaga(s)

BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS 
GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,

E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 5.484101 Autor: Poder Executivo

EulerRibeiro
José Tho maz Nonõ
LucianoPizzatlo
Neuton Urna
Ney Lopes
Zéze Perreila
1 vaga

João Gran dão
3vagas

DilceuSperafico
RobertoBaleslra
RomelAnizio

Pom peo de Mat los

Socorro Gomes

PauloJoséGouvea

Emerson Ka paz

FernandoGabeira

PFL

EliseuResende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenla (PHS)
Sérgio Barceilos

Wilson Braga

PT

MarcosAfonso
Padre Roque

TelmadeSouza
1 vaga

PPB

Nel son Me urer
Salomão Cruz

1 vaga

PDT

Dr.Hélio

Bloco (PSB, PcdoB)

1 vaga

Bloco (PL. PSL)

PaslorValdeci Paiva

PPS

1 vaga

PV

MarcosRolim

Presidente: Gerson Gabrieili (PFL)
10 Vice-Presidente: Custódio Mattos (P8DB)
20 Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
30 Vice-Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)

Relator: Luiz Fernando (PPB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Euler Ribeiro
GersonGabrielli
JoaquimFrancisco
LuisBarbosa
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

FMDB

Albérico Filho
Benito Gama
Darcfsio Perondi
Lamartine Posella
Leur Lomanlo
Marçal Filho

PT

Jorge BiUar
Luiz Sérgio
Pedro Eugênio

Suplentes

Alex Canziani
Armando Abflio

Lúcia Vânia
Marisa Serrano

Paulo Mourão
Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarte dEi Freitas

Aracely de Paula
Jorge Khoury

OsvaldoCoelho
RobertoPessoa

Vilmar Rocha
Wilson Braga

Confúcio Moura
5 vagas

3 vagas

PPBSecretário(a):CilyMontenegro
Local:Anexoll. PavimentoSu pe ri ar, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE
"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO

PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM

SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE

Dilceu Sperafico
José Unhares
Luiz Fernando

Givaldo Carimbão
Socorro Gomes

Df. Hélio
Ricardo Ferraço

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias

Hugo Bíehl

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho
Pimentel Gomes



Bloco (PL, PSL) Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo José Gouvêa M<:'Irio Assad Júnior Alcione Athayde
José Antonio Almeida

2 vagas

PTN

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 -Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA

A ANALISAR E PROFERIR AO PROJETO DE LEI
N° 4.828, DE 1998, QUE "DISPÕE A PRODUÇÃO,

O COMÉRCIO E A FISCALIZAÇÃO DE
SEMENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB. PTB)

Presidente: Oilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odllio Balbinoiti (PSOB)
Relator: Moacir Michelelto (PMOB)

Titulares

1 vaga

Suplentes

Márcio Bitlar
1 vaga

Eujádo Simões

Bloco (PL, PSL)

PHS

Alceu Collares
Clementino Coelho

Bloco (POT, PPS)

Luis Carlos Heinze (PPB)

Secret<:'lria: F<:'Itima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DAS LETRAS "a", "b,
"c" e "d" DO INCISO VI DO § 3° DO ART. 14 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Proposição: PEC598/98 Autor: PauloLimaeOutros

Presidente:SalvadorZimbaldi(PSOB)
1° Vi ce-Presidente: Mauro Lopes(PMOB)
2° Vi ce-Presidente: Orlan do Fan taz zi ni (PT)
3°Vi ce-Presidente: Eni Vol to li ni (PPB)
Re la tor: Pa ulo Ma ga Ihães (PFL)

Titulares

Paulo José Gouvêa

1 vaga

Suplentes

AntOnio Jorge
Carlos Mosconi
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
2 vagas

Autor: Poder Executivo

PFL

José de Abreu

Proposição: PL 4.828/98

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Luiz Carlos Hauly
Odflio Balbinotli
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Bloco (PMOB. PST, PTN) .

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Kália Abreu
Marcondes Gadelha
Millon Barbosa
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

Alberto Fraga
Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka

Adão Preito
João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

PT

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella

Paulo Braga
Pedro Fernandes

Reginaldo Germano

Conlúcio Moura
Edison Andrino
Marcelo Castro

3 vagas

Luiz Sérgio
3vagas

Ati la Lira
Bonif<:'lciodeAndrada
EdirOliveira
InaldoLeitão
João Alrne ida
NelsonTrad
Salvador Zimbaldi
VicenteCaropreso

IvanioGuerra
JairoCarneiro
José Rocha
PauloMaqalhães
RodrigoMaia
Sérgio Barcellos

Bloco (PSOB, PTB)

CarlosOunga
Félix Mendonça

HelenildoRi beiro
OsrnânioPereira

Rorn mel Fei j6
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

Blo co (PFL. PST)

AntO nio Car los Ko ner Reis
FrancistOnioPinto

KátiaAbreu
MauroFecury

Osval do Coe lho
PauloGouvêa

PPB
FMOB

Oilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Fetler Junior
Nelson Meurer

1 vaga

CezarSchirmer
CoriolanoSales
LalreRosado
Luiz Bitten court

AsdrubalBentes
Osval do Reis

4 vagas



MauroLopes Léo Alcênlara Sérgio Reis
1 vaga SauloCoelho Zila Bezen'a

SitasCêmara 2 vagas
Vi cen leArru da

PT

JoãoPaulo 3vagas Blo co (PFL, PST)
OrlandoFanlazzini
PedroCelso Ati la Lins DeusdelhPanloja

Dr. Gomes Kátia Abreu

PPB Euler Ribeiro Luciano Castro
Francisco Garcia Mauro Fecury

EniVoltolini 3vagas Francisco Rodrigues Salomão Cruz
Gerson Pe res Paudemey Avelino Sérgio Barcellos
MarcusVicente

FMDB

Damião Feliciano
5 vagas

PT

Orlan do Fan tazzini
2vagas

PPB

Almir Sá
JairBolsonaro

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: MárioDráusioCoulinho
Lo cal: Ane xo 11, Pa vi men to Su pe ri or, Sala 165-B
Telefo ne: (61)318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 550-A, DE 1997, DO SENHOR

DEPUTADO ANT6NI0 FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART, 40 DO ATO DAS DISPOSIÇ6ES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERA O

PRAZO DE VIG~NCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS E DA OUTRAS PROVID~NCIAS"

Au tor: Anto nio Fe ijão eOu tros

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Suplentes

RobérioAraújo

LuizCarlos Ha uly(PSDB)

GiovanniQueiroz
1 vaga

2vagas

PHS

Bloco (PL. PSL)

Bloco (PDT, PPS)

Titulares

AgneloQlleíroz
VanessaGrazziolin

Pre si den te: José Tho maz Nonõ (PFL)

Luis Bar bo sa (PFL)

RaimundoSantos

AirtonCascavel
EurrpedesMiranda

Suplentes

Proposição: PEC550/97

Presiden le: FranciscoGarcia(PFL)
1°Více-Presidente: Ju lioSe meghini(PSDB)
2°Vice-Presiden te: Nilson MOllrão(PT)
3° Vice-Pre si den le: João Tota (PPB)
Relator: Elcíone Barbalho(PMDB)

Titulares
Bloco (PFL, PST)

Blo co (PSDB, PTB)

Antonio Feijão
Haroldo Bezerra
Josué Benglson
Julio Semeghini

IIdefonço Cordeiro
Odllio Baldinotli

Pedro Canedo
Sérgio Carvalho

José Thomaz Nonõ
Moroni Torgan
Werner Wanderer

PSOB

Corauci Sobrinho
tédio Rosa

Robson Tuma



BonifáciodeAndrada
MarisaSerrano
VicenleArruda

BarbosaNeto
OsmarSerra glio

OrlandoFantazzini
WaldirPires

RomelAnizio

FMDB

PT

PPB

CarlosBatata
VicenteCaropreso

XicoGraziano

LafreRosado
OsmarTerra

Iara Bernardi
MarcosRolim

João Tola

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Blo co (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos FigueiradeAlmeida
Lo cal: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Ricardolzar

OscarAndra de

JoséAnto nio Alme ida

PTB

Bloco(PDT, PPS)

Blo co (PSB, PCdoB)

Nel son Trad

Lincotn Portela

VanessaGrazziotin

Proposição:

Coorde na dor: Ibra him Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB

Ibra him Abi-Ackel

PFL

JaimeMartins

PSDB

AntonioCarlos Pannunzio
BonifáciodeAndrada

FMDB
CezarSchirmer

PT

Jaques Wagner

Au lar: p,.esidnete

Suplentes

PFL

DarciCoelno(Licenciado)
JairoCarneiro
Ney Lo pes
Paes Lan dim
Vilmar Rocha

FMDB

2 vagas

PSDB

BonifáciodeAndrada
ZenaldoCautinho

PT

PTB

Luiz Anta nio Fie ury

Bloco (PSB, PCdoB)

JoséAnto nioAlmeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

BispoRodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV
FernandoGabeira

PDT



Suplentes

Pom peode Mattos

Secretá rio (a): Liliane
Lo cal: Ala C sala T04, Ane xo 11
Te le fo ne: 318-7592f 318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO. BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES

Presidente: HenriqueEduardoAlves(PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Re la tor: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares

AlbéricoFilho(PMDB)
Almeida De Je sus (Li cen ci a do) (PL)
Antõ nio Jorge (PTS)
Ariston Andrade (PFL)
Arol do Ce draz (PFL) (Licen ci ado)
Au gustoFranco(PSDB)
Aven zoarArruda(PT)
B. Sá (PSDB)
Car los Alberto Ro sa do (P FL)
CesarBan deira(PFL)
Ciro Nogue i ra (PFL)
ClementinoCoelho(PPS)
CleonãncioFonseca(PPB)
CleuberCarneiro(PFL)
CoriolanoSales(PMDB)
DamiãoFeliciano(PMDB)
DarciCoelho(Licenciado)(PFL)
Djal ma Paes (PSB)
EdmarMorei ra(PPB)
EduardoJorge(Licenciado)(PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Edu ardo Alves (PMDB) (Licen ciado)
Herculano Anghinelti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)

Joel de Hollan da (PFL)
JorgeAlberto(PMDB)
Jor ge Khoury (PFL)
José Li nha res (PPB)
José Pi men tel (Pl)
José Ro cha (PFL)
José Tho maz NonO (PFL)
LaireRosado(PMDB)
LavoisierMaia(PFL)
Luiz Dan tas (PST)
ManoeISalviano(PSDB)
Marcon des Ga de lha (PFL)
MarceloTeixeira(PMDB)
Marcos de Je sus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDl)
Nel son Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDS)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
WiI son Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Lo cal: SeI\'. Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

UI-Ol000~

......o·et21OZ

RS 31.00
RS96.0

as 127.60
as 0)0
RSO.80

RS 62..00
RI 193,20
RS 255.20

RS 0.30
R$ 0.80

Os pedidos dc:~erlo 5Ct acompanhados de N--1Je F.mpc:nbo. Ordem de Pacanlcnlo pelo R.eco do Bralil.
Aa:'.cia J60.J..'. coaU •• l7o.~.ou ncibo de dep4sito vi. fio\X (On61) 1J~54t•• f.vor do F'VNSEEP.
indicando. assinlu" pretendidl. conforme tabela de aWiSos ~onlific.dorn lbai.'o disc:rimiMdos:

020Q0201907001-3 - Subsecrewiil de f..d~ TécniClls
02000102901002-1 - Assinlt\.rJs de Diãrios
01000202902OO1-X .• Venda de; Edillis
02000201901004-1 - OtçamentolCobnnça
02000102901005""':.- Vende de ApJnS de PI4JCI
02000202902006.... - Atienlçlo de Ben., (lei'''')
02000202902007·2 - 5.c"'.ri. &pcê:ial dI! EdilORÇJo c Publicaçc)a

SECRETARIA ESPECIAL DE ,EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕes
PRAÇA. DOS TREs PODERES SIN· - BRASíLIA - DF - CEr 70 I6S-900

coe 00.530.2191OOO~""9

Obs.: ~llo sm rccc\J(do dlcquc via c:uu pa.... cklivv lL5sinaC\IIU dos OCN

Maiorel infonnaçGcs pelos te/e(oncs(OAx61) :; 11-3812 c (OJtx61 }:l11-3801.Scrviço de AdminilllnÇ40
úonomica-Fin.ncciralControlc de /Uslnatunq, wm Jo"Lcít~. Ivanir Ouenc Moudu~ 5olan&c Viana
c.vakante.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
Df· EDITORAÇÃO
E PUBLICA.ÇOES

[ EDiÇÃO DE HOJE: 602 PÁGI~S ]


